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المشهد السياسي

أكبر عملية قرصنة في تاريخ لبنان

حملة مكافحة الفساد تنطلق في األمن العام
توقيف  3ضباط ورتيب

القضاء العسكري يطلب
السجن  5سنوات لصحناوي
األشغال الشاقة المؤقتة بحق المدعى عليه في
طلب قاضي التحقيق العسكري األول رياض بو غيدا ،إنزال عقوبة َ
أكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان خليل صحناوي ،والمقرصنين اللذين يعمالن لحسابه ،متهمًا إياهم بارتكاب
شبه بو غيدا المقرصن الذي يستولي على أشياء ّ
جناية .وفي ظل الفراغ القانوني في ما خص الجريمة اإللكترونيةّ ،
تخص
غيره باستعمال مفاتيح إلكترونية تخلع أبواب الشبكة المقفلة ،كالذي يستولي على أموال غيره وموجوداته بواسطة
الكسر والخلع .استخرج بوغيدا مادة قانونية طلب بموجبها للمقرصنين عقوبة السجن لمدة  ٥سنوات
رضوان مرتضى
تـحـ ّـرك الـقـضــاء العسكري للتحقيق
فــي اخـتــراق أربـعــة مدعى عليهم في
قرصنة مــواقــع قــوى األم ــن الداخلي
واألمـ ـ ــن الـ ـع ــام وأم ـ ــن الـ ــدولـ ــة .أح ــال
م ـ ـفـ ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـ ــدى امل ـح ـك ـمــة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس
امللف على قاضي التحقيق العسكري
األول رياض بو غيدا ،الذي استجوب

ّ
اعترف المقرصنّ رامي ص .بأن
خليل صحناوي زوده ببرنامج
اختراق لشبكات المؤسسات
األمنية وكافة الشبكات في لبنان
فعل القرصنة المنسوب
إلى ّصحناوي وشريكيه
يشكل جريمة بكامل عناصرها
المادية والمعنوية
املوقوفني األربعة .جديد التحقيقات
كشفه بو غيدا في قراره االتهامي في
اعترافات املقرصن اإللكتروني رامي
ص .الذي أفاد بأن املدعى عليه خليل
صـحـنــاوي ّ
زوده بـبــرنــامــج اخ ـتــراق
لشبكات املــؤسـســات األمـنـيــة وكــافــة
ّالشبكات األخ ــرى فــي لبنان ،كاشفًا
أنــه استطاع مــن خالله الــدخــول إلى
شبكة قوى األمن الداخلي والحصول
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات ل ـ ـج ـ ــداول ك ـل ـمــات
امل ـ ــرور وم ـل ـفــات ل ـهــا عــاقــة بالسير

ّ
المقرصن رامي ص .يعمل لدى صحناوي ،بحيث كان يزوده بالمعلومات المقرصنة وطريقة الدخول إلى الشبكات المذكورة (أرشيف)

وجـ ـ ــداول أس ـم ــاء ال ـض ـبــاط وم ــواقّــع
عملهم وأرقـ ــام هــواتـفـهــم .وذك ــر أنــه
ّ
س ــل ــم هـ ــذه امل ـع ـلــومــات ل ـص ـح ـنــاوي.
ّ
ُ
حتى إن صحناوي لم ينكر تزويده

تقرير

الحكيم في قبضة المخابرات
تمكنت استخبارات الجيش من توقيف أشهر املزورين في مخيم عني الحلوة عبر
عملية أمنية ،حسن نوفل املعروف بحسن الحكيم الذي ذاع صيته جراء االشتباه في
ضلوعه في تزوير هويات لبنانية وبطاقات فلسطينية لآلالف منذ أكثر من عشرين
عامًا .وعلمت «األخبار» أن أحد أبناء املخيم توجه إلى منزل املطلوب حسن يوسف
نوفل امللقب بحسن الحكيم ،الكائن في الحي الفوقاني في املخيم ،وطلب إليه إنجاز
أوراق إلحدى النسوة ،بعدما أبلغه أن هذه املرأة موجودة في مجمع املدارس القائم
ً
بالقرب من منزل حسن املذكور ،قائال له إنها بانتظاره بالسيارة ،وال يمكنها الصعود
إلى منزل ِّ
املزور بسبب وضعها الصحي .وافق الحكيم على النزول إلى موقف مجمع
املدارس ،وفي الطريق كمنت مجموعة لتوقيفه .وذكرت معلومات أنه تعرض للتخدير
ُ
ُ
حيث نقل بسرعة إلى حاجز الجيش في محلة املستشفى الحكومي ،ومن هناك نقل
إلى ثكنة زغيب في صيدا.
(األخبار)

ً
ب ـه ــذه ال ـب ــرام ــج ،ق ــائ ــا« :ط ـل ــب مني
إعطاءه إياها ففعلت» .كذلك لم ُينكر
ّ
صـحـنــاوي تسلمه الــداتــا املقرصنة
باألجهزة األمنية
من رامــي املتعلقة
ُ
ّ
ً
قائال« :بعد تسلمها لم أ ّعطها ألحد،
ُ
ُ
ولم أعرها أهمية» .غير أنه بقي ينكر
أن ي ـكــون ق ــد طـلــب م ــن رامـ ــي تنفيذ
عمليات القرصنة هذه.
ّ
اس ـت ـه ــل ال ـق ــاض ــي ب ــو غـ ـي ــدا قـ ـ ــراره،
ّ
معتبرًا أن فعل القرصنة الذي ارتكبه
ّ
صحناوي وشــريـكــاه يشكل جريمة
عناصرها املادية واملعنوية،
بكامل ّ
معتبرًا أنها أصبحت اليوم من أكبر
الـتـحــديــات لــأمــن الــوطـنــي فــي كافة
دول ال ـعــالــم .س ــرد بــو غـيــدا مخاطر
الـقــرصـنــة وتــداعـيــاتـهــا عـلــى الــدولــة
ـات ال ـخ ــاص ــة وامل ــواطـ ـن ــن،
والـ ـش ــرك ـ ّ
م ـع ـت ـب ـرًا أن ـ ـهـ ــا قـ ــد ت ـ ـطـ ــاول «ال ـب ـن ــى
حـتـيــة كـقـطــع أسـ ــاك االت ـص ــاالت
الـتـ َ
ّ
ف ــي ق ـع ــر ال ـب ـح ــر ،م ــا ي ـش ــل خ ــدم ــات
اإلنترنت .كذلك فإنها ُت ّ
دمر االقتصاد
ال ــوطـ ـن ــي ب ـش ـك ــل خـ ـ ّطـ ـي ــر» .ذك ـ ــر بــو
غيدا في منت قــراره أنــه استفسر من
املدعى عليهم والشهود عن الفوائد
التي قد يجنيها املقرصن ،فأجابوه:
 )١ب ـي ــع امل ـع ـل ــوم ــات امل ـق ــرص ـن ــة)٢ .
ابـتــزاز أصـحــاب املــواقــع التي تجري

قرصنتها للحصول على فدية منهم
مـقــابــل ع ــدم نـشــر املـعـلــومــات ،تمامًا
كـجــريـمــة الـخـطــف وامل ـطــال ـبــة بفدية
مالية )٣ .الخطورة األمنية املتمثلة
بمعرفة أسـمــاء الضباط ومهماتهم
والبريد اإللكتروني لكبار املسؤولني
م ـن ـهــم ،كـمــا ح ـصــل بــال ـبــريــد الـعــائــد
ل ـل ـمــديــر الـ ـع ــام ل ــأم ــن الـ ـع ــام ال ـل ــواء
عباس إبراهيم .إضافة إلى الحصول
عـ ـل ــى أس ـ ـم ـ ــاء امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن ومـ ــراكـ ــز
تــوق ـي ـف ـهــم وط ــري ـق ــة ع ـم ــل ك ــام ـي ــرات
امل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ومـ ـح ــاض ــر
م ـخــال ـفــات ال ـس ـي ــر ،ح ـيــث يستطيع
املـ ـق ــرص ــن الـ ـت ــاع ــب ب ـق ـي ـم ـت ـه ــا)٤ .
الـتـعــدي على خصوصية املنظمات
وال ـج ـم ـع ـيــات واألحـ ـ ـ ــزاب وأع ـمــال ـهــا
وأسرارها ،بمعرفة أسماء عناصرها
وم ـه ـمــات ـهــم والـ ـل ــوائ ــح االن ـ ّت ـخــاب ـيــة
الداخلية .وكشف بو غيدا أنــه جرت
قرصنة موقع التيار الوطني الحر.
لقد بــرز الفتًا فــي مــن الـقــرار الظني
ّ
أن امل ـقــرصــن رامـ ــي ص .يـعـمــل لــدى
ّ
صـ ـ ـحـ ـ ـن ـ ــاوي ،بـ ـحـ ـي ــث كـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـ ــزوده
ب ــاملـ ـعـ ـل ــوم ــات املـ ـق ــرصـ ـن ــة وط ــري ـق ــة
الدخول إلــى الشبكات املــذكــورة .لقد
ّ
شبه بو غيدا املقرصن الذي يستولي
ّ
على أشياء تخص غيره باستعمال

م ـفــات ـيــح إل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـخ ـلــع أبـ ــواب
ال ـش ـب ـكــة امل ـق ـف ـل ــة ،ك ــال ــذي يـسـتــولــي
عـ ـلـ ــى أم ـ ـ ـ ـ ــوال غـ ـ ـي ـ ــره وم ـ ــوج ـ ــودات ـ ــه
ب ــواسـ ـط ــة ال ـك ـس ــر والـ ـخـ ـل ــع .ان ـط ـلــق
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـع ـس ـكــري األول
من هذا التشبيه ُليعيد سرد القصة
منذ بــدايـتـهـ َـا .بــدأ مــن إلـقــاء القبض
على املـقــرصــنــن رام ــي ص .وإيـهــاب
ش .الـ ـل ــذي ــن ق ــرص ـن ــا مـ ــواقـ ــع هـيـئــة
«أوج ـيــرو» وشــركــات خاصة وبنوك
وســرقــا مـعـلــومــات مـنـهــا .اسـتـجــوب
ب ــو غ ـيــدا امل ـقــرصــن رامـ ــي ص .ال ــذي
ّ
ش .يـ ـس ــاع ــده فــي
ذكـ ـ ــر أن إي ـ ـهـ ــاب ّ
ال ـقــرص ـنــة ،كــاش ـفــا أن ـه ـمــا قــامــا معًا
بقرصنة خــادم تابع لشركة ،I.D.M
يستضيف مواقع لألمن العام وأمن
الــدولــة والـبــريــد اإللـكـتــرونــي لهاتني
املؤسستنيّ .
وذكـ ـ ـ ـ ــر رامـ ـ ـ ـ ــي أنـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ــم يـ ـعـ ـث ــر ع ـلــى
معلومات لدى أمن الدولة ،فقرر أخذ
عناوين البريد اإللكتروني ألكثرية
ال ـض ـب ــاط .أم ّـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى األم ــن
العام ،فذكر أنه حصل على معلومات
عن البريد اإللكتروني للمدير العام
عثر فيها على دعوات إلى مؤتمرات
ومـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط ،مـنـهــم
الـضــابــط مــن آل قشمر امل ـســؤول عن

املعلوماتية فــي األمــن الـعــام .الالفت
ّأن امل ـق ــرص ــن رام ـ ــي ّ
رد ع ـلــى س ــؤال
ال ـق ــاض ــي ع ــن س ـبــب عـ ــدم اسـتـعــانــة
صحناوي باملوظفني األجانب الذين
ي ـع ـم ـلــون ف ــي ش ــرك ـت ــه ،واالس ـت ـعــانــة
ب ـ ــه هـ ـ ــو ،بـ ــال ـ ـقـ ــول« :رف ـ ـض ـ ــوا طـلـبــه
بتزويده بمعلومات مقرصنة» .ملاذا
قـبـلــت أن ــت؟ أج ــاب رامـ ــي« :ألن ــه كــان
يـســاعــدنــي مــاديــا وأع ـطــانــي وظيفة
ع ـنــده» .أم ــا املــوقــوف الـثــانــي إيـهــاب
ش .فـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ال ـق ــاض ــي عــن
ّ
دور صحناوي بالقول« :إن صديقي
ّ
رام ــي أخـبــرنــي أن خليل صحناوي
ك ــان يـطـلــب قــرصـنــة مــواقــع شــركــات
وم ــؤس ـس ــات أم ـن ـي ــة» .أمـ ــا امل ــوق ــوف
ال ـثــالــث كــريـسـتــوفــر د .ف ــأف ــاد خــال
ّ
ال ـت ـح ـق ـي ــق بـ ـ ـ ــأن املـ ـق ــرصـ ـن ــن رامـ ــي
وإيهاب طلبا منه املساعدة التقنية
ب ــال ــوص ــول مـ ــن ش ـب ـكــة ق ـ ــوى األمـ ـ ّـن
الــداخـلــي إلــى كــامـيــرات السير ،لكنه
رفـ ــض م ـســاعــدت ـه ـمــا لـ ـع ــدم ت ــوري ــط
نـفـســه .ول ــدى ســؤالــه عــن سـبــب عــدم
إبالغ قوى األمنّ ،
رد« :اتبعت سياسة
النأي بالنفس».
ُ
ّ
وخ ـ ــل ـ ــص ب ـ ــو غ ـ ـيـ ــدا إلـ ـ ــى أن رام ـ ــي
وإيـهــاب أقــدمــا على قرصنة املواقع
األمـ ـنـ ـي ــة ب ـط ـل ــب مـ ــن املـ ـ ّـدعـ ــى عـلـيــه
ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي ،واعـ ـتـ ـب ــر أنـ ـهـ ـم ــا بـعــد
قــرص ـن ـت ـه ـمــا ل ـه ــذه املـ ــواقـ ــع حـصــا
ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات «يـ ـج ــب أن تـبـقــى
مكتومة حرصًا على سالمة الدولة».
ّ
ورأى بوغيدا أن تــزويــد صحناوي
ّ
املقرصنني ببرامج اختراق مكنهما
مـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ّـ ـلـ ــى املـ ـعـ ـل ــوم ــات
املسروقة ،بحيث إنه لو لم ُي ّ
زودهما
بتلك البرامج ،ملا استطاعا قرصنة
ت ـلــك ال ـش ـب ـك ــات .أمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق
ّ
بـ ـك ــريـ ـسـ ـت ــوف ــر ،فـ ـ ـ ــرأى أن ع ـن ــاص ــر
الجرم املالحق به غير مكتملة .وقد
اسـتـنــد بــوغ ـيــدا ،ب ـص ــورة رئـيـسـيــة،
إلـ ـ ــى نـ ــص امل ـ ـ ـ ــادة  282مـ ــن ق ــان ــون
ّ
العقوبات ،التي تنص على أن «من
سرق أشياء أو وثائق أو معلومات
(يجب أن تبقى سرية) أو استحصل
ع ـل ـي ـهــا ،ع ــوق ــب ب ــاألش ـغ ــال ال ـشــاقــة
امل ــؤقـ ـت ــة» ،أي ال ـس ـجــن ل ـحــد خـمــس
وألحقها في الفقرة الثانية
سنوات،
ّ
ُ
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن ــه إذا اقــتــرفــت هــذه
الجناية ملنفعة دولــة أجنبية كانت
العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة.
ل ــذل ــك ،ق ـ ــرر وفـ ـق ــا مل ـطــال ـعــة ال ـن ـيــابــة
ال ـعــامــة ،وخــافــا ل ـهــا ،ات ـهــام املــدعــى
عليهم خليل صحناوي ورامــي ص.
وإي ـ ـهـ ــاب ش .ب ـم ــوج ــب مـ ـ ــواد تـصــل
عقوبتها إلى األشغال الشاقة املؤقتة
وإصــدار مذكرة إلقاء قبض بحقهم،
وأح ــال ـه ــم ع ـلــى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة
الـ ــدائ ـ ـمـ ــة لـ ـل ـمـ ـح ــاكـ ـم ــة .كـ ــذلـ ــك م ـنــع
الـقــاضــي املـحــاكـمــة عــن كــريـسـتــوفــر،
لعدم وجود الدليل.
ّ
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن هـ ــذا امل ـلــف
م ـن ـف ـص ــل ع ـ ــن مـ ـل ــف ال ـت ـح ـق ـي ــق فــي
الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوى ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام ق ــاض ــي
التحقيق في بيروت أسعد بيرم ،على
خـلـفـيــة عـمـلـيــات ال ـقــرص ـنــة .فــاملـلــف
ال ــذي ك ــان يـنـظــر بــه بـيــرم (قـبــل يــوم
الثالثاء املاضي ،عندما طلب وكالء
ص ـح ـن ــاوي تـنـحـيـتــه ع ــن ال ـق ـض ـيــة)،
محصور بقرصنة مؤسسات مدنية.
أمـ ــا امل ـل ــف ال ـ ــذي ن ـظــر ف ـيــه ب ــو غـيــدا
وأصدر قراره االتهامي بشأنه أمس،
ف ـم ـت ـصــل ب ــاخـ ـت ــراق م ــواق ــع أج ـه ــزة
أمنية.

باشرت المديرية العامة
لألمن العام بتنفيذ حملة
لمكافحة الفساد في
صفوفها ،افتتحتها
بتوقيف ثالثة ضباط ورتيب
بشبهة تلقي رشوة من
تستمر
صيارفة .وفيما
ّ
التحقيقات معهم ،أكدت
مصادر أمنية أن المديرية
ستجري حملة تدقيق
شاملة بالمشتبه فيهم من
عناصرها وضباطها
أوق ـ ـ ــف األم ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،فـ ــي إط ـ ـ ــار حـمـلــة
أطلقها الـلــواء عـبــاس إبــراهـيــم ملكافحة
الفساد داخل املديرية 3 ،ضباط ورتيبًا
م ـش ـت ـب ــه ف ـي ـه ــم بـ ــال ـ ـتـ ــورط فـ ــي اب ـ ـتـ ــزاز
ص ـ ّـراف ــن وق ـب ــض م ـبــال ــغ م ــال ـي ــة مـنـهــم
مقابل التغطية على مخالفتهم القانون.
وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـت ـح ـق ـيــق مــع
املــوقــوفــن ي ـجــري ب ــإش ــراف مـبــاشــر من
اللواء إبراهيم ،علمًا بأن القضية بدأت
ستة أشهر على خلفية حملة الدهم
منذ ّ
الـتــي نــفــذهــا األم ــن ال ـعــام ضــد صـ ّـرافــن
غير شرعيني .وذكــرت مصادر أمنية أن
قضية املوقوفني ،أحدهم رئيس شعبة،
مرتبطة بـمــؤهــل أول أوق ــف مـنــذ أشهر
ّ
الصرافني
ليعترف بأنه قبض من أحــد
ُمبلغ نحو  ١٠٠ألف دوالر كرشوة .وقد
أل ـ ِـزم الرتيب املــذكــور بــإعــادة املبلغ إلى
ُ
اُل ـصـ ّـراف ،ثــم ط ـ ِـرد مــن األمــن الـعــام .وقد
ف ـ ِـت ــح ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ـج ــددًا ،ب ـعــدمــا ت ــردد
أن أح ــد ال ـصـ ّـرافــن ذك ــر أن ــه دف ــع مبالغ
مالية للموقوفني .ولفت مسؤول أمني
إلــى أن التحقيقات تشير إلــى أن واحـدًا
مــن املــوقــوفــن األرب ـع ــة قــد ي ـكــون بريئًا
من الشبهة ،وأن التحقيق مع اآلخرين
مستمر لحسم وجهة كل منهم :اإلحالة
على القضاء وإنزال العقوبات املسلكية
فـيــه داخ ــل املــديــريــة ،أو إط ــاق ســراحــه
وإعادته إلى عمله في حال ثبوت براءته.
ّ
وأك ـ ــدت م ـص ــادر أمـنـيــة ل ــ«األخ ـب ــار» أن
ُح ـم ـلــة م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ف ــي امل ــدي ــري ــة
فـ ـتـ ـح ــت ،وس ـت ـش ـم ــل ال ـت ــدق ـي ــق فـ ــي كــل
ُ َ
املشتبه فيهم ،وستنزل عقوبات قاسية
بحق كل من يثبت ارتكابه للمخالفات
أو تورطه في ملفات فساد.

يـصـطــدم أم ــل الــرئ ـيــس سـعــد الـحــريــري
ب ــإن ـج ــاز ال ـح ـك ــوم ــة خ ـ ــال عـ ـش ــرة أي ــام
بــالـحــائــط ،فـتـعــود مـســألــة الـتــألـيــف إلــى
املــربــع األول ،ربـطــا بــاسـتـمــرار الـخــاف
على األحـجــام والحقائب ،وخــاصــة بني
التيار الوطني الحر والـقــوات .وملــا كان
نتائج
ال ـحــريــري قــد بـنــى ت ـفــاؤلــه عـلــى ّ
ل ـقــائــه بــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،الـ ــذي ملــح
إل ــى مــواف ـق ـتــه ع ـلــى ال ـت ـن ــازل ع ــن نـيــابــة
رئــاســة الحكومة لحساب ال ـقــوات ،عاد
ه ـ ــذا امل ـ ـسـ ــار ل ـي ـت ـع ــرق ــل ،ربـ ـط ــا بــرفــض
الـقــوات االكتفاء بالحصول على نيابة
الــرئ ـيــس م ــن دون حـقـيـبــة ،وإص ــراره ــا
فــي املـقــابــل ،على حصولها على حصة
من أربعة وزراء بحقائب ،أحدهم يكون
نائبًا لرئيس الحكومة .وأكثر من ذلك،
فقد أصــرت الـقــوات على الحصول على
حقيبة العدل ،التي يتمسك بها رئيس
الجمهورية أيضًا.
وفـيـمــا ت ــردد أن بــاسـيــل ع ــاد أيـضــا إلــى
الـتـمـســك بحقيبة لـطــال أرسـ ــان ،نفت
مصادر الحزب االشتراكي ذلــك ،مؤكدة
أن الـعـقــدة املسيحية هــي الـتــي أطاحت
التفاؤل الــذي تحدث عنه الحريري .مع
ذلك ،فقد بدا واضحًا أن العقدة الدرزية
ل ــم تــذهــب ف ــي طــريــق ال ـح ــل ،خــاصــة أن
ال ـت ـب ــايــن م ــا زال ق ــائ ـم ــا ب ـش ــأن ال ــوزي ــر
ال ـ ـ ــدرزي ال ـث ــال ــث ،ال ـ ــذي ي ــري ــده ال ـنــائــب
السابق وليد جنبالط شخصية وسطية
َّ َ
ُي ــت ــفــق عـلـيـهــا م ــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،

ّ
يصر النائب طــال أرســان على
والــذي
أن يسميه هو.
وبعد أن قال عضو اللقاء الديموقراطي
ال ـن ــائ ــب أك ـ ــرم شـهـيــب م ــن ع ــن الـتـيـنــة:
«ع ـن ــدم ــا ي ـص ـبــح ال ـك ــل ج ــاهـ ـزًا لـتـقــديــم
تنازالت لوالدة الحكومة يحكوا معنا»،
غرد جنبالط مشيرًا إلى أن «الدعوة الى
الـتـســويــة مـطـلــوبــة م ــن جـمـيــع ال ـفــرقــاء،
ـذار أن ُي ـف ـ ّـس ــره ــا ال ـب ـع ــض ،أي ــا
ل ـك ــن ح ـ ـ ـ ِ
كـ ــان ،أن ـه ــا ت ـن ــازل ع ــن ال ـث ــواب ــت ،وعـلــى
هــذا لــن نقبل بأحصنة ط ــروادة جديدة
فــي الـ ـ ــوزارة امل ـق ـب ـلــة» .وأض ـ ــاف« :يكفي
املوجود واملتحكم على حساب الكفاءة
واإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن «هـ ــذا الـتــوضـيــح ض ـ ــروري إلسـكــات
أصـ ـ ــوات ال ـن ـش ــاز ون ـع ـيــق ال ـ ـبـ ــوم» .ولــم

تفاؤل الحريري
ّ
يتعثر بالعقد نفسها:
عدد مقاعد القوات
وحقائبها

ي ـتــأخ ــر أرس ـ ــان ب ــال ــرد ،إذ أش ـ ــار عـبــر
تويتر أيضًا إلى أنه «نؤيد الدعوة إلى
تـســويــة م ــن دون ال ـت ـنــازل ع ــن الـثــوابــت
وعــدم القبول بأحصنة ط ــروادة تعطي
العهد وما يمثل من طرف اللسان حالوة
وتروغ منه كما يروغ الثعلب».
م ــن ج ـه ـت ــه ،ل ــم َي ـن ـ َـس ــق ال ــرئ ـي ــس نـبـيــه
بــري فــي األج ــواء اإليـجــابـيــة الـتــي بثها
الحريري ،فقال« :مــا تقول فــول تيصير
ب ــامل ـك ـي ــول» ،مـضـيـفــا أن ه ـن ــاك «حــركــة
نــاش ـطــة الـ ـي ــوم ،وال ـب ـعــض ي ـت ـحــدث عن
أجـ ـ ـ ــواء إي ـج ــاب ـي ــة واعـ ـ ـ ـ ــدة» .ك ــذل ــك ك ــرر
التحذير مــن مخاطر تأخير التشكيل،
مشيرًا إلــى أنــه «آن االوان لكي يتحمل
الـجـمـيــع مـســؤولـيــاتـهــم م ــن أج ــل حسم
موضوع الحكومة» ،داعيًا إلى «تواضع
ك ــل األطـ ـ ـ ــراف ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع عـمـلـيــة
ال ـت ـش ـك ـيــل» .وفـ ــي إط ـ ــار ت ــأك ـي ــده فـصــل
ال ـع ـمــل ال ـت ـشــري ـعــي ع ــن م ـس ــار تشكيل
الـحـكــومــة ،أعـلــن أن املجلس «سيستمر
بـتـحـمــل م ـســؤول ـيــاتــه وال ـق ـي ــام بـ ــدوره،
وسـيـكــون ه ـنــاك جـلـســة تـشــريـعـيــة قبل
نهاية هذا الشهر» .وفي سياق متصل،
دعـ ــا بـ ــري إلـ ــى ع ـقــد ج ـل ـســة ع ــا َم ــة يــوم
ال ـث ــاث ــاء امل ـق ـبــل الن ـت ـخ ــاب أم ـي ــن ــي سر
وثــاثــة مـفــوضــن أع ـضــاء هـيـئــة مكتب
املجلس وأعضاء اللجان النيابية.

اجتماع كهربائي

التحقيق مع الموقوفين يجري بإشراف مباشر من إبراهيم (هيثم الموسوي)

تفاؤل الحريري يتعثر
ح ـك ــوم ـي ــا ،لـ ــم ي ـت ــأخ ــر الـ ــوقـ ــت ق ـب ــل أن

وعـلــى صعيد آخ ــر ،استقبل بــري وزيــر
الطاقة سـيــزار أبــي خليل واملــديــر العام
ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة أنـ ـط ــوان شـقـيــر،
بحضور الوزير علي حسن خليل ،حيث
ج ــرى ال ـت ـبــاحــث ف ــي ال ـس ـبــل الـقــانــونـيــة
لتغطية العجز في موازنة كهرباء لبنان،
وسبل تغطية فارق أسعار الفيول.
ُّ
وأعلن أبي خليل بعد الجلسة أنه «اتفق
على خطوات سنتابعها مع وزيــر املال
وفــي مجلس النواب مع أمــن سر تكتل
نواب لبنان القوي ابراهيم كنعان ،لكي
نؤمن الفيول الالزم حتى آخر السنة من
أجل أن نؤمن التيار الكهربائي وال نلجأ
إلى التقنني ،ومن أجل استمرار الخدمة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ك ـمــا ه ــي ،ف ــي ظ ــل ارت ـف ــاع
أسعار البترول ،وفــي ظل زيــادة القدرة
اإلنتاجية للكهرباء».
وأوضـ ـ ـ ــح وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة أن ـ ــه س ـب ــق أن
وق ــع ووزيـ ـ ــر املـ ــال ورئ ـي ـس ــي الـحـكــومــة
والجمهورية على مرسوم سلفة خزينة
ل ـل ـك ـهــربــاء (ب ـق ـي ـمــة  640م ـل ـيــار ل ـي ــرة)،
مشيرًا إلــى أنــه «نحن فــي إطــار متابعة
هذا األمر في مجلس النواب لكي يأخذ
الشكل القانوني وفــق األص ــول املرعية
اإلجراء» (يتطلب السير باملرسوم تأمني
االعـ ـتـ ـم ــادات ال ــازم ــة م ــن ق ـبــل مجلس
النواب).
(األخبار)

تقرير

ّ
عدادات المولدات :وزارة االقتصاد تتخبط
ّ
ألن قرار تركيب عدادات ملشتركي مولدات الكهرباء
الخاصة كان غير مدروس وال يهدف إال إلى البحث
عن إنجازات وهمية ،ال ينفك وزير االقتصاد يصدر
بيانات توضيحية لقراره الصادر في حزيران
املاضي واملتعلق بإلزام أصحاب املولدات تركيب
عدادات للمشتركني .وبعد أن رضخ منذ يومني ملطالب
أصحاب املولدات ،مشرعًا لهم الحصول على أموال
طائلة من املشتركني ،من خالل تشريع حصولهم
على تأمني مرتفع ،يبدأ بـ 100ألف ليرة ألول  5أمبير،
ويزداد  75ألفًا مع كل  5أمبير إضافية ،عاد أمس
ببيان توضيحي جديد ،يتحدث عن «البلبلة واالرتباك
الحاصلني نتيجة التفسير الخاطئ للتعميم رقم

/1/3أ.ت تاريخ ( 2018/10/8التأمني)» ،ويوضح أن «ما
رمت إليه الوزارة هو ّ
سد باب الذرائع أمام أصحاب
املولدات الذين يحاولون إيجاد حجج وأسباب وهمية
من أجل التملص من تنفيذ القرارات اإلدارية امللزمة».
وتطرق التوضيح إلى أمر لم يسبق ذكره في البيان
األخير ،إذ أشار إلى أنه «إذا كانت مدة االشتراك تزيد
على سنتني مع املولد نفسه ،فال يحق لصاحب املولد
تقاضي التأمني ،ألن املشترك خالل هذه الفترة أثبت
أنه محل ثقة لدى صاحب املولد ،وإال فإن هذا األخير
لم يكن ملزمًا االستمرار بمده بالطاقة».
بيان يوم أمس هو عمليًا بيان تراجعي جديد ،ال
توضيحي ،إذ لم يسبق أن ّميز البيان األول ،بأي

شكل كان ،بني املشترك القديم واملشترك الجديد.
وأكثر من ذلك ،فإن التخبط في قرار خوري يظهر
في بيانه «التوضيحي» الذي أشار إلى أن «عددًا
كبيرًا من أصحاب املولدات قد تقاضوا قيمة اشتراك
شهر تشرين األول مسبقًا من املشتركني ،وحيث
إنه من املحظر تقاضي قيمة االشتراك مسبقًا ،لذلك
ال يحق لصاحب املولد تقاضي التأمني ،لكن اعتبار
قيمة االشتراك املدفوع مسبقًا بمثابة التأمني ،وإجراء
مقاصة بينه وبني املشترك بحيث ال يحق لصاحب
املولد أن يحتفظ بتأمني يتجاوز ما نص عليه التعميم
رقم /1/3أ.ت املذكور أعاله».
(األخبار)
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ّ
اإلعدام للبناني سلمه األميركيون للعراق
تقرير

رحيل

آمنة التي عاشت...
من تشييع
الراحلة آمنة
سالمة (أم
عماد مغنية)
أول من امس،
في روضة
الشهيدين
بالضاحية
الجنوبية لبيروت
(هيثم
الموسوي)

محمد نزال
ّ ّ
ّ
َ
جيد أنها تكلمت .كان ُيمكن شهادتها
ّ
ّ
على حقبة تاريخية ،استثنائية ،أن
ّ
تظل ّ
طي الكتمان لو لم تفعل .عرفها
الـعــالــم بعد استشهاد ولــدهــا البكر،

أبنائها .كانت
وهو ثالث الشهداء من
ُ ّ
ّ
تكنى باسمه« :أم عماد» .مذاك راحت
ّ
تتكلم .هي األمينة على ذاكــرة «حالة
ّ
ّ
إحيائية» عرفها لبنان منذ ستينيات
ُ
ّ
ـصــح عن
ال ـّق ــرن امل ــاض ــي .رب ـم ــا ل ــم ت ـفـ ّ ِ
ربـمــا ّ
كــل ش ــيءّ .
ودت أن تتكلم أكثر.

ّ
نصرالله يطل غدًا
يلقي األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطابًا في حفل تأبني
يقيمه الحزب للحاجة آمنة سالمة ،والدة الشهيد عماد مغنية ،غدًا الساعة
ّ
مجمع اإلمام املجتبى.
الرابعة بعد الظهر ،في
وتلقى نصرالله أمس برقية تعزية من قائد فيلق
القدس في الحرس الثوري اإليراني الجنرال قاسم
سليماني ،جاء فيها« :تلك األم كانت مصدر فيض
ورحمة ،تلك األم يجب أن تسمى بأم حزب الله».
وأضاف سليماني« :أم عماد مغنية امرأة أسطورية
دافعت عن اإلسالم ولبنان واملقاومة وأدخلت
الرعب إلى الكيان الصهيوني» .وختم« :أعزي
صاحب الحزن األكبر السيد نصر الله والعائلة
اململوءة بالشهداء واملنتظرين للشهادة «آل مغنية»
وكل الشعب اللبناني وكل األخوة واألخوات في
املقاومة».
كذلك أبرق األمني العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطني ،زياد نخالة،
إلى نصر الله معزيًا ،واصفًا الراحلة بـ«أيقونة املقاومة في كل املنطقة
العربية واإلسالمية».

ُ َ
ل ـك ــن ،ل ـس ـب ـ ٍـب مـ ــا ،ل ــم ت ــت ــح ال ـف ــرص ــة.
ّ
ّ
لـعــل أحــدهــم لــم يــأتـهــا ليسألها عما
ّ
سـنــرغــب ،غ ـدًا ،أن نـعــرفــه ِم ـن ـهــا ...فال
نجدها .لكن ،في مطلق األحوالّ ،
جيد
ّ
ّ
ّأنها تكلمت في آخر عمرها .صحيح
ّ
مغنية ،وأن البعض
أنها والدة عماد
ً
ً
ال ي ـعــرف ـهــا إال والـ ـ ـ ــدة لـ ــه ،أو والـ ـ ــدة
ّ
لـثــاثــة ش ـهــداء وج ـ ّـدة لشهيد ،إال أن
ّ
السيدة ،التي رحلت عن عاملنا
لتلك
قبل ّأيام ،حياة جهدت في صناعتها
ّ
بعصامية تــربـ ّ
ّ
تأسيسية .لها
ـويــة -
ُ
سيرة جديرة أن تروى.
ّ
القيمية
ُيمكن َمــن ُيــريــد فهم البنية
ّ
وتطورها على
لحزب لله ،في لبنان،
ّ
مدى نحو نصف قــرن ،أن يقرأ سيرة
ُ
آمنة ســامــة .كانت تـحـ ّـدث جليسها،
قبل نحو سنة ،عن مرحلة التأسيس
الديني ،الثقافي ،االجتماعي للبيئة
ُ
ال ـ ـتـ ــي سـ ــت ـ ـعـ ــرف الح ـ ـقـ ــا بـ ــ«الـ ـح ــال ــة
ّ
ـذه الـحــالــة
اإلس ــا ّم ــي ــة» فــي ل ـ ّب ـنــان .ه ـ ُ
ِّ
ال ــدي ـن ــي ــة ،ال ـش ـي ـعــيــة ،ال ـت ــي قـ ـ ــدر لها
ّ
أال ت ـط ــل ع ـل ــى ال ـع ــال ــم ِمـ ــن الـخـلـفـ ّـيــة
املــذه ـبـ ّـيــة ،ب ــل ِم ــن م ـكــان آخ ــر تـمــامــا:
املـ ـق ــاوم ــة .ل ــم ت ــول ــد ت ـل ــك ال ـح ــال ــة إال
كمقاومة .هــي بنت مرحلة «الغربة»
ال ـت ــي ع ــاش ــت وفـ ــق م ـق ــول ــة« :قــات ـلــوا
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ب ــأسـ ـن ــانـ ـك ــم وأظ ـ ـفـ ــاركـ ــم
وسالحكم مهما كان وضيعًا» .تأثير
ّ
ّ
الصدر فيها كان فائقًا.
السيد موسى
ُ
ّ
ّ
كــانــت أم عـمــاد ت ـحــدث عــن الـبــدايــات،
ّ
حقبة ستينيات القرن املاضي ،عندما
عـ ــاد الـ ــراحـ ــل ال ـس ـ ّـي ــد م ـح ـمــد حـســن

فضل الله إلــى لبنان ِمــن الـعــراقِ ،من
ح ــوزة الـنـجــف ،وكــذلــك ع ــودة الشيخ
ال ــراح ــل مـحـمــد م ـهــدي شـمــس الــديــن
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ب ـ ــروز ظ ــاه ــرة ال ـسـ ّـيــد
م ــوس ــى الـ ـص ــدر .ك ــاّن ــت ت ـت ـح ـ ّـدث عن
هؤالء الثالثة على أنهم الرعيل ّ
األول،
ّ
ال ــذي ــن ّأسـ ـس ــوا ،بـحـسـبـ ّهــا ،لـكـيــانــيــة
ّ
اجتماعية ِمن نوع ما ،تلقفها الناس،
فــي العاصمة واألطـ ــراف ،وهــم آنــذاك
يـ َ
ـوس ـمــون ب ــ«امل ـح ــروم ــن» .تقاطعت
األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب .كـ ـثـ ـي ــرة هـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل
التي كانت تختزنها ذاك ــرة الراحلة،
والجيد ّأن هناك ،قبل ّ
مدةَ ،من ّ
ّ
سجل
مـعـهــا بــال ـصــوت والـ ـص ــورة (بـعــض)
ّ
شهادتها .تتذكر ،بشيء ِمن الحنني،
ّ
ّ
«النهضويون» في
كيف توزع أولئك
املناطق :الصدر أقام في مدينة صور،
ش ـمــس ال ــدي ــن اس ـت ـقــر ف ــي الـضــاحـيــة
ّ
الجنوبية لبيروت ،فيما نشط فضل
ّ
الله في منطقة بــرج حمود .وضعت،
بـ ـي ــده ــا ،ال ـح ـج ــر األسـ ـ ـ ــاس ل ــ«م ـب ــرة
اإلمـ ــام ال ـخــوئــي» عـنــد ط ــرف بـيــروت
ال ـج ـنــوبــي ،إل ــى جــانــب ال ـسـ ّـيــد فضل
بطبيعتها .لم
ال ـلــه .كــانــت «حــركـ ّـيــة»
ّ
ّ
تكن لتجزم ،وإن كانت تتمنى ،بأن ما
ُيــزرع يومها سيكبر الحقًا لينتج ما
ُي ّ
غير شكل املنطقة.
ّ
ّ
ه ــي آت ــي ــة ِم ّ ــن ب ـيــت م ـت ــدي ــن ،مـحــافــظ
ّ
تقليديًا ،لكنها ستضيف ملستها التي
ُ
ّ
ســتـصـبــح الح ـقــا أقـ ــرب إل ــى ال ـهــويــة.
ّ
انضمت إلى اللجنة النسائية ملسجد
اإلمام الرضا في بئر العبد .اشتغلت،

ّ ّ
ـزي .ك ــن م ــن أول
وزم ـيــات ـهــا ،عـلــى ال ـ ـ
الذين «نـشــروا» ما ُيعرف الـيــوم ،بني
امللتزمات ،بـ«الثوب الشرعي» .ليس
الحديث هنا عن «العباءة السوداء».
فــال ـل ـج ـنــة أسـ ـس ــت «م ـع ـه ــد ال ـب ـت ــول»
ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـس ـت ـه ــدف الـ ـنـ ـس ــاء غـيــر

ّ
«حركية»
كانت
بطبيعتها .لم تكن
كانت
وإن
ّ
لتجزمّ ،
ُ
تتمنى ،بأن ما يزرع
سيكبر الحقًا
يومها
ّ
ُ
لينتج ما يغير شكل
المنطقة

املتعلمات وغير العامالت ،لتثقيفهن
دينيًا ،وإلحاقهن ب ــدورات ليكتسنب
ّ
مـهــارة تمكنهن مــن العمل ،ولتنظيم
دورات اإلسـ ـع ــاف ــات االولـ ـ ـي ـ ــة ،رب ـطــا
بـ ـظ ــروف الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ح ـي ـن ــذاك.
أسست اللجنة معمل خياطة لألثواب
ّ
الشرعية ،تعمل فيه النساء اللواتي

تدربن في املعملِّ .
مؤسسات اللجنة،
ّ
لـ ــم ي ـ ـبـ ــدأن ن ـش ــاط ـه ــن ب ـع ــد ان ـت ـصــار
الـ ـث ــورة اإلس ــام ـ ّـي ــة ف ــي إي ـ ـ ــران .هــذه
إش ــارة بالغة الــداللــة .تولت أم عماد،
م ــع ام ـ ــرأة صـ ــارت الح ـقــا أم ــا لشهيد
أيضًا ،اإلشــراف على املعمل .عملهما
كــان ـ كغالبية زميالتهما ـ ّ
تطوعيًا،
ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال .لـ ــم ت ـك ــن أم ع ـمــاد
تـبـحــث عــن مّــوقــع ،وال عــن مـهـنــة ،بل
عــن فعل مــؤثــر فــي املجتمع لتساهم
فيه .الحقًا ،نشطت مع زميالتها في
ال ـل ـج ـنــة ف ــي ج ـم ـع ـيــة ب ــاس ــم «راب ـط ــة
ّ
ّ
تحولت
االجتماعية» الـتــي
النهضة
م ــن «الـ ـق ــومـ ـي ــة» إل ـ ــى «اإلس ــامـ ـي ــة».
َ
َّ
ه ــن أردن إط ــارًا «قــانــونـيــا» لعملهن.
ّ
بــامل ـنــاس ـبــة ،ت ـلــك الـجـمـعــيــة م ــا زال ــت
قــائ ـمــة إل ــى الـ ـي ــوم ،وهـ ــي ،ع ـلــى مــدى
نحو نصف قــرن ،أنـجــزت الكثير ِمن
دورات «محو األمـ ّـيــة» .كانت الحاجة
آم ـنــة ورف ـي ـقــات ـهــا ف ـط ـنــات إل ــى مـكــان
ال ـخ ـل ــل .س ــاع ــدت ج ـم ـعـ ّـي ـت ـهــن ،ال ـتــي
اتسع نشاطها ،فــي إعــالــة الكثير ِمن
العوائل الفقيرة ،نتيجة تعليم النساء
الخياطة والتطريز ...وبالتالي العمل.
ّ
ّ
شخصيتها
كثيرات تحلقن حولها.
ّ
«ال ـ ـكـ ــارزمـ ــاتـ ــيـ ــة» وث ـق ـت ـه ــا ال ـه ــائ ـل ــة
ُ
بنفسها ساعدتا في ذلك .كانت تشيع
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية في كل زاويــة .كل
ثقافتها
ّ
هـ ــذا ولـ ــم ت ـك ــن ف ــظ ــة .ك ــان ــت ج ــاذب ــة،
صــاحـبــة روح مــرحــة ،إن ح ــان امل ــرح،
وص ــاح ـب ــة ق ـل ــب ف ـ ـ ــوالذي إن اص ـطــك
ّ
مغنية
الحديد .لم تولد ظاهرة عماد
ِمن فراغ .هنا كان «املصنع».
ّ
قبل نحو ستني عامًا ،كانت آمنة تعمل
ّ
ف ــي مـسـتـشـفــى امل ـقــاصــد ال ـب ـيــروتــيــة.
هـنــاك تـعـ ّـرفــت إلــى فــايــز مغنية الــذي
أصبح الحقًا زوجها .جاء املستشفى
لــزيــارة صديقه الفلسطيني ،فتحي،
واألخـيــر كــان زميلها فــي العمل .كان
ه ــو ال ــراب ــط بـيـنـهـمــا .س ـي ـكــون لـهــذه
ال ـع ــائ ـل ــة ع ــاق ــة فـ ــريـ ــدة ِم ـ ــن نــوع ـهــا
م ــع فـلـسـطــن ع ـم ــوم ــا .ث ـم ــرة ال ـ ــزواج
األول ـ ـ ـ ــى س ـت ـك ــون ع ـ ـمـ ــاد .ذات مـ ـ ـ ّـرة،
وب ـعــد أن أن ـهــت عـمـلـهــا ،ب ـ ــادرت إلــى
ت ــأدي ــة ال ـص ــاة .ن ــاداه ــا مــديــرهــا في
امل ـس ـت ـش ـفــى .ل ــم ت ـج ـبــه .إثـ ــر ذلـ ــك قــال
ل ـهــا« :ش ــو أن ــا عــامـلــك جــامــع ّه ــون!».
كــان املدير ُمسلمًا .كانت تتوقع ِمنه
ً
ّ
التفهم .لم تسكت« :أوال أنا
مزيدًا ِمن
ّ
ّ
خلصت دوامــي ،وإذا بــدي بــرد عليك
أو مــا ب ــرد ،وباملناسبة إيــه كــان الزم
ّ
يتعمر جامع مع املستشفى» .ليست
ِمن النوع الذي يلوذ بالصمت .آنذاك
كــانــت ع ـشــري ـنـ ّـيــة .مـحـ ّـجـبــة ،مـتـ ّ
ـديـنــة
أك ـث ــر ِم ــن مـحـيـطـهــا ،وال ـح ــدي ــث هنا
ّ
عــن الـعـيــش فــي ب ـيــروت الستينيات.
عــن مدينة الليل الـتــي ال تـنــام .كانت
آمنة واحدة من ّبذرات لشيء سيكبر
الحقًا كما لم يتوقع خبراء االجتماع.
مــع بــدايــة ال ـحــرب األه ـلـ ّـيــة ،منتصف
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،كـ ـ ــان زوج ـ ـهـ ــا أك ـث ــر
م ــا ي ـخــاف عـلــى أوالده ِم ــن الـنــاحـيــة
ّ
ّ
األمنية .كان ُيريدهم أن يظلوا بخير
ّ
جسديًا ،لكن «أنا كنت خاف ِمن شي
تاني ،كان خوفي عليهم ِمن االنحراف
والفلتان أكثر .كانت األج ــواء بالبلد
جاهزة لهيك».
هــذا غيض ِمــن فيض ذاك ــرة الراحلة.
َ
سمع
سيكون على مــن عرفها أكـثــرِ ،
ّ
ّ
منها أكثرَ ،من سجل ودون ،أن يكشف
املزيد ِمن حكايات الكدح والتأسيس.
حكايات مــا ُ
سيصبح ،الحـقــا ،تاريخ
ّ
جماعة استثنائية عاشت هنا.

أصدرت محكمة
عراقية حكمًا قضى بإعدام
القيادي اللبناني
في تنظيم «الدولة
اإلسالمية» طارق الخياط
ّ
الذي سلمه الجيش األميركي
العراقية منذ نحو
للسلطات ُ ّ
سنة ،قبل أن يسلموا مديرية
مخابرات الجيش اللبناني ثمانية
لبنانيين كانوا يقاتلون في
صفوف التنظيم .الخياط
ّ
احتج على الحكم ،متحدثًا
عن منعه من التواصل
مع عائلته
رضوان مرتضى
َمثل اللبناني طارق الخياط ( 46سنة)
أم ـ ــام مـحـكـمــة ع ــراق ـي ــة أول م ــن أم ــس.
ـاق واح ـ ــدة
ُوق ـ ــف أم ـ ـ ــام الـ ـق ــاض ــي ب ـ ـسـ ـ ٍ
ـدى
ـ
ـ
ح
إ
ـي
(بـ ـ ـ ِـتـ ـ ــرت س ــاق ــه الـ ـيـ ـس ــرى فـ ـ
ّ
امل ـعــارك الـتــي خــاضـهــا) ليعترف بأنه
ك ــان امل ـســؤول املــالــي لتنظيم «ا ّلــدولــة
اإلس ــامـ ـي ــة» ف ــي عــاص ـم ـتــه الـ ــرقـ ــة .لم
ي ـك ــن ل ـ ــدى املـ ــوقـ ــوف ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ــذي
ّ
ســل ـمــه ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي لـلـسـلـطــات
ّ
محام ،فعينت هيئة محكمة
العراقية
ٍ
حكاية
الخياط
روى
له.
محاميًا
بغداد
ً ّ
التحاقه بالتنظيم املتشدد ،قائال إنه
ت ــرك ل ـب ـنــان ق ــاص ـدًا س ــوري ــا ليلتحق
بــالـتـنـظـيــم ب ـعــد م ـشــاكــل واج ـه ـتــه في
لبنان .غــادر الرجل األربعيني مدينة
طـ ــراب ـ ـلـ ــس م ـص ـط ـح ـب ــا مـ ـع ــه زوجـ ـت ــه
وابـ ـنـ ـي ــه عـ ـ ــام  ،2014ل ـي ـع ـم ــل بـصـفــة
مـ ـس ــؤول ع ــن م ــال ـي ــة ت ـن ـظ ـيــم «ال ــدول ــة
اإلســامـيــة» فــي ّقسم خالد بــن الوليد
في الرقة .وذكر أنه كان يتقاضى مبلغ

ُ
 40دوالرًا شهريًا! وفي عام  ،2016قتل
أح ــد أبـنــائــه ال ــذي ال يـتـجــاوز الــرابـعــة
عشر من عمره أثناء قتاله في صفوف
التنظيم .لم تكد ّ
تمر أشهر قليلة حتى
قـتــل ابـنــه الـثــانــي بقذيفة أث ـنــاء قتاله
الخياط ّ
أيضًاّ .
ردًا على سؤال القاضي،
أن ـكــر أن ي ـكــون ضــالـعــا فــي التخطيط
لـتـفـجـيــر ط ــائ ــرة االتـ ـح ــاد اإلم ــارات ـي ــة
ف ــوق ال ـعــاص ـمــة األس ـت ــرال ـي ــة سـيــدنــي
ُّ
العام املاضي ّ الــذي اتهم فيه أشقاؤه،
ّ
ع ـل ـمــا أن م ـلــخــص ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ــذي
أرسله الجيش األميركي الستخبارات
ّ
اللبناني يكشف أن الخياط
الجيش ّ
اعـ ـت ــرف ب ــأن ــه كـ ــان ص ـلــة ال ــوص ــل بني
خبير متفجرات في التنظيم املتشدد
وأح ــد أشـقــائــه (خ ــال ــد) فــي أسـتــرالـيــا.
ّ
جـ َـرى ذلــك بعدما شكلت حادثة مقتل
ً
اب ــن ــي طـ ــارق ،ت ـح ـ ّـوال كـبـيـرًا ف ــي حـيــاة
ّ
الخياط .وقتذاك حضر أشقاؤه
عائلة
للمشاركة في العزاء .ومنذ
لبنان
إلى
ّ
ذلـ ــك ال ـح ــن ،ت ـكــث ـفــت االتـ ـصـ ــاالت بني
خــالــد الشقيق األك ـبــر وشقيقه طــارق
الذي عبر تطبيق الـ« .»Wechatومن ثم
خطط أشقاؤه ،بحسب تحقيقات فرع
املـعـلــومــات وق ــوات األم ــن األسـتــرالـيــة،
ل ـت ـف ـج ـيــر طـ ــائـ ــرة ب ــواسـ ـط ــة ع ـبــوتــن
ناسفتني مخبأتني داخــل لعبة باربي
ّ
وفرامة لحوم.
ّ
أمام املحكمة العراقية ،اشتكى الخياط
ل ـل ـق ــاض ــي مـ ــن آالم فـ ــي س ــاق ــه جـ ـ ـ ّ ّـراء
ً
اإلصــابــة الـتــي تـعـ ّـرض لـهــا ،قــائــا إنــه
َ
ل ــم ي ـخ ـضــع ل ـل ـعــاج ولـ ــم ُيـ ـع ــط ســوى
ّ
مسكنات لــألــم .واشتكى أن أح ـدًا من
السفارة اللبنانية في العراق لم يزره
ُ
ومنع من االتـصــال بعائلته ألكثر من
عام.
ل ــم يـطــل األم ــر ك ـث ـي ـرًاُ .رف ـع ــت الجلسة
لـ ـ ُـي ـ ـصـ ــدر ال ـ ـقـ ــاضـ ــي حـ ـكـ ـم ــه ب ـ ــإع ـ ــدام
القيادي اللبناني في تنظيم «الدولة
اإلس ــامـ ـي ــة» طـ ـ ــارق الـ ـخـ ـي ــاط .حـكـمــه
ب ــاإلع ــدام شـنـقـ ّـا .اح ـت ـ ّـج ال ـخ ـيــاط على
الحكم معتبرًا أن ــه حـكـ ٌـم ظــالــم ألنــه لم
يفعل شيئًا على أرض العراق.
ّ
الخياط مع  21موقوفًا آخرين.
يحاكم

تقرير

يوقع
الحريري (لم) ّ
مرسوم الخارجية؟
منذ حــزيــران املــاضــي ،وصــل إلــى رئاسة
مجلس الـ ــوزراء م ـشــروع مــرســوم تعيني
 25فائزًا في مباراة السلك الدبلوماسي،
دورة  ،2018 - 2017مللء املراكز الشاغرة
وقعه
فــي وظــائــف الفئة الثالثة .املــرســوم ّ
وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل ،ووزيــر
امل ــالـ ـي ــة ع ـل ــي ح ـس ــن خ ـل ـي ــل ،ال ـ ـ ــذي نـقــل
اع ـت ـمــادات تـغـطـيــة روات ــب الـنــاجـحــن إلــى
«الخارجية» ،قبل دخول الحكومة مرحلة
ت ـص ــري ــف أع ـ ـمـ ــال .ع ـ ــدد م ــن ال ـنــاج ـحــن
ّ
ف ــي املـ ـب ــاراة ي ــؤك ــد أن امل ــرس ــوم ال ي ــزال
كلف سعد
عالقًا لــدى رئيس الحكومة ُامل ّ
الـ ـح ــري ــري« ،تـ ـ ــارة ب ـح ـجــة عـ ــدم الـ ـت ــوازن
ال ـطــائ ـفــي ب ــن ال ـنــاج ـحــن ،وط ـ ــورًا بحجة
عــدم توقيع الحريري ألي مرسوم خالل
فترة تصريف األعمال» ،وذلك على الرغم
من قول الحريري في مقابلته مع «»Mtv
وق ــع ك ـ ّـل مــراسـيــم
الـخـمـيــس املــاضــي ّإن ــه ّ
الـتـعـيـيـنــات .ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة هـنــاك
«وقع
من ينقل عن مصادر الحريري ّأنه َّ
امل ــرس ــوم ،ال ــذي ال ي ــزال بــانـتـظــار تــوقـيــع
رئيس الجمهورية .لكن املعلومات ال تزال
مـتـضــاربــة ،وه ـنــاك اح ـت ـمــال أن ال يـكــون
املرسوم قد ُوقع بعد».

 40دوالرًا شهريًا راتب مسؤول مالية في تنظيم «الدولة اإلسالمية»! (أرشيف)

امل ـح ـك ـمــة ن ـف ـس ـهــا اس ـت ـج ــوب ــت قــريـبــه
ال ـل ـب ـن ــان ــي األس ـ ـتـ ــرالـ ــي أحـ ـم ــد مــرعــي
قـبــل أســابـيــع ،لكنها لــم تـصــدر حكمًا
ّ
ب ـح ـقــه ،ع ـلـمــا أن األخـ ـي ــر كـ ــان الـتـحــق
بــ«الــدولــة اإلسالمية» في سوريا عام
 .2015وك ـ ــان م ــرع ــي ق ــد َم ـث ــل ف ــي 19
أيلول املاضي ،أمــام املحكمة العراقية
ـاق مقطوعة أيـضــا ج ــراء إصابته
ب ـسـ ٍ
خ ــال أح ــد االشـتـبــاكــات قـبــل توقيفه.
ت ـل ــك ك ــان ــت ج ـل ـســة امل ـح ــاك ـم ــة األولـ ــى

اشتكى الخياط من
أن السفارة اللبنانية لم
تتواصل معه

ّ
بعدما أوقفه األكراد وسلموه للجيش
ّ
األمـيــركــي ال ــذي سلمه ب ــدوره للقوات
ال ـعــراق ـيــة .مــرعــي وال ـخ ـي ــاط ه ـمــا بني
خـمـســة لـبـنــانـيــن كــانــوا يـقــاتـلــون في
ص ـف ــوف «داع ـ ـ ــش» ُ
وي ـح ــاك ـم ــون أم ــام
القضاء العراقي ،بينهم ثالثة شغلوا
مـنــاصــب ق ـيــاديــة ف ــي الـتـنـظـيــم .وك ــان
ّ
ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي ق ــد س ــل ــم ثـمــانـيــة
لبنانيني كــانــوا يقاتلون فــي صفوف
تنظيم «داعش» إلى مديرية مخابرات
الـجـيــش الـلـبـنــانــي فــي تـمــوز املــاضــي،
أوق ـفــوا عـلــى أي ــدي مقاتلني أك ــراد في
ّ
سوريا قبل أن يسلموهم لألميركيني.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن ّأيًا من السلطات
ال ـع ــراق ـي ــة واألسـ ـت ــرالـ ـي ــة ل ــم تـسـتـجــب
لطلب املحكمة العسكرية الدائمة في
لبنان إيداعها نسخة عن التحقيقات
ُ
ال ـت ــي ت ـجــري ـهــا م ــع أح ــد أش ـق ــاء عــا ّمــر
الخياط املوقوف في لبنان بتهمة أنه
االن ـت ـح ــاري الـ ــذي ك ــان ي ـنــوي تفجير
نفسه على منت الطائرة اإلماراتية.

فرنسبنك
جائزة تقديرية من  JP Morganلـ َ

فرنســبنك جائــزة "النخبــة لتقديــر الجــودة العاليــة الخاصــة بعمليــات
نــال َ
املقاصــة بالــدوالر األمــريك مبعــدل "٪٩٩,٥٢
“Elite Quality Recognition Award for U.S. Dollar Clearing 2018
 ”MT103 at a rate of 99.52%مــن بنــك  . JP Morganوتعــد هــذه الجائــزة
أرفــع تقديــر متنحــه هــذه املؤسســة املاليــة العامليــة إىل البنــوك التــي تســجل
املعــدالت األفضــل يف مــا يتعلــق بكفــاءة عمليــات املدفوعــات والتحويــات
املاليــة الدوليــة ودقتهــا .هــذه النســبة مــن أعــى النســب التــي حققتهــا البنــوك
العامليــة.
وقــد سـلّم جوســان معلــوف ،املديــر العــام لـــ  ، JP Morganاملكتــب التمثيــي
يف لبنــان" ،جائــزة النخبــة لتقديــر الجــودة" إىل كل مــن عدنــان وعــادل القصــار
فرنســبنك
فرنســبنك ونائبــه ،وذلــك خــال حفــل أقيــم يف مقــر َ
رئيــس مجموعــة َ
املؤسســتني.
يف بــروت بحضــور كبــار التنفيذيــن مــن كلتــا ّ
فرنســبنك وجميــع
يف
الدفــع
وأشــار عدنــان القصــار إىل أن "فريــق خدمــات
َ
األطــراف املعنيــن ترشفــوا بنيــل هــذه الجائــزة" ،مضيفــاً "إنهــا جائــزة قيّمــة
لفرنســبنك بجهــوده املســتمرة لتقديــم نوعيــة خدمــات بالغــة الجــودة
وتعــرف َ
والرقــي ،مــع الحفــاظ عــى معايــر الدقــة يف تنفيــذ املعامــات".
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سياسة
على الغالف

نحومليار و 75مليون ليرة لبنانية بلغ مجموع نفقات الساعات
اإلضافية التي ّ
سجلهاعددمن موظفي هيئة أوجيرو ،العام
إدارتهاالمالية .األخيرة أرسلت األسبوع الماضي
الجاري ،بحسب ُ ّ
كتابًا ُعدبمثابة مذكرة أعلنت فيهاعدم قدرتهاعلى دفع
ُ
المستحقات التي لم تلحظهاموازنتهالعام  2018ووجوب

الجراح يخنق أوجيرو ماليًا
تغرق هيئة أوجيرو بالتوظيفات السياسية بناء على طلب قوى السلطة وعلى رأسهم وزير الوصاية جمال الجراح الذي
الجراح بذلك ،بل عمد إلى حجز أموال الصيانة،
فرض تعيين مستشارين لتنفيعهم ببدالت مالية مرتفعة .ولم يكتف ّ
والمماطلة في تسديد مساهمة الوزارة للرواتب واألجور .هذه الممارسات رتبت هدرًا ماليًا في ميزانية أوجيرو ،وقصورًا
في أعمال الصيانة قد يصل إلى مرحلة التوقف التام
محمد وهبة
فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي ص ـ ــدر قـ ــرار
عــن هـيـئــة أوج ـي ــرو يـمـنــع املـيــاومــن
م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل س ـ ــاع ـ ــات إض ــافـ ـي ــة عــن
الــدوام الـعــادي ،أســوة باملستخدمني
فيها .بحسب مـصــادر مطلعة ،جاء
هـ ــذا الـ ـق ــرار ل ـض ـبــط آل ـي ــة ال ـســاعــات
اإلضافية بعد «تضخم بـشــري» في
الهيئة ناتج من التوظيف السياسي
ب ـنــاء عـلــى طـلــب ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة،
يضاف إلى فلتان طائفي /سياسي
فــي تــوزيــع الـســاعــات اإلضــافـيــة بني
الـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء واملـ ـ ـ ــرؤوسـ ـ ـ ــن ،وس ـت ـل ـيــه
ق ــرارات أخــرى تتعلق بــإعــادة توزيع
السيارات وبطاقات الوقود والهاتف
الخلوي على اإلداريني واملوظفني.
ل ـي ـس ــت ه ـي ـئ ــة أوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو امل ــؤس ـس ــة

كلفة الهاتف في الهيئة ّتبلغ
ملياري ليرة من دون أي مبرر
فعلي إلنفاق مثل هذا المبلغ
الــوح ـيــدة الـتــي أفـســدتـهــا الزبائنية
السياسية وأغرقتها فــي هــدر مالي
وف ــوض ــى إداري ـ ـ ــة ،وإن ـم ــا ه ــي امل ـثــال
األك ـثــر وضــوحــا خ ــال فـتــرة مــا بعد
نهاية ال ـنــزاع بــن وزراء االتـصــاالت
املتعاقبني والرئيس السابق للهيئة
عـبــد املـنـعــم يــوســف .ففيما تـحـ ّـررت
الهيئة من استغالل يوسف للهيئة
ونقابتها وموظفيها للضغط على
وزراء االتصاالت الذين أتوا من خارج
سربه السياسي ،ومن استغالل وزراء
االتصاالت صالحياتهم في محاولة
إلخضاع يوسف ،انطلق عهد جديد
من الزبائنية في الهيئة بقيادة وزير
االتصاالت جمال الجراح.
كانت االنتخابيات النيابية األخيرة
هـ ــي ال ـ ـهـ ــدف األول .الـ ـ ـج ـ ــراح اف ـت ـتــح
امل ــوس ــم االن ـت ـخــابــي مـطــالـبــا بتعيني
موظفني من ضمن منطقته االنتخابية
في البقاع الغربي .ثم رفــع من وتيرة

»يشهد تيار ُ
َ
«المستقبل
حروبًا داخلية بين شخصياته ،آخرها
اتهام وزير االتصاالت جمال الجراح
النائب السابق عقاب صقر بالوقوف
وراء تسريب التسجيل الصوتي الذي
ّ
يتوعد فيه الرئيس سعد الحريري
في حال عدم توزيره .يقول
مستقبليون أن «ما حصل جعل
من إمكانية توزير الجراح مرة أخرى
»أمرًا صعبًا

 33ألف ساعة إضافية يتم توزيعها على العاملين وفق اعتبارات خاصة برؤساء األقسام والمدراء (هيثم الموسوي)

طلباته فارضًا تعيني أكثر من سبعة
مستشارين في الهيئة هم في الواقع
يعملون فــي هيئة املــالـكــن املسؤولة
ع ــن ال ـه ــات ــف ال ـخ ـل ــوي وفـ ــي مــديــريــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار والـ ـصـ ـي ــان ــة فـ ــي وزارة
االت ـصــاالت .وح ــذت األح ــزاب والـقــوى
السياسية حذو الجراحّ ،
فأعدت لوائح
بأسماء عشرات املرشحني للتوظيف
وتمكنت من فرضها على الهيئة.
ال ـت ــوظ ـي ــف ف ــي ال ـه ـي ـئــة ك ـ ــان حــاجــة
مبنية على دراس ــة للهيكل البشري
أظهرت أن معدل األعمار فيها ارتفع

إل ـ ــى  54سـ ـن ــة ،وأن هـ ـن ــاك وظ ــائ ــف
غـيــر مـشـغــولــة ع ــدده ــا  900وظـيـفــة.
لــوائــح ال ـقــوى السياسية فــاقــت هــذا
ال ـ ـعـ ــدد .لـ ـج ــأت ال ـه ـي ـئــة إل ـ ــى عـمـلـيــة
اخ ـت ـيــار صـعـبــة ،إال أن ـهــا ل ــم تتمكن
م ــن ال ـت ــوف ـي ــق ب ــن ح ــاج ــات ـه ــا وب ــن
ط ـل ـب ــات ال ـس ـيــاس ـيــن ال ـت ــي ان ـط ــوت
عـلــى خ ـيــارات طائفية أي ـضــا .الحقًا
ت ـبـ ّـن أن  %30م ــن امل ـعـ َّـي ـنــن حــديـثــا
هــم عــبء على الهيئة .كــذلــك أظهرت
ب ـ ـعـ ــض اإلحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاءات أن هـ ـ ـن ـ ــاك 7
آالف س ــاع ــة إض ــاف ـي ــة جـ ــرى نـقـلـهــا

مــن  200عــامــل فــي الـهـيـئــة إل ــى 170
مــن زمــائـهــم ال ــذي يتبعون لطائفة
وقــوى سياسية مختلفة ،وأن هناك
 33ألف ساعة إضافية يتم توزيعها
على العاملني وفق اعتبارات خاصة
بــرؤســاء األق ـســام واملـ ــدراء اإلداري ــن
ّ
ومرؤوسيهم وهي ال تغطي ،بنسبة
ك ـب ـي ــرة م ـن ـه ــا ،حـ ــاجـ ــات امل ــؤس ـس ــة.
أمـ ـ ــا تـ ــوزيـ ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات وبـ ـط ــاق ــات
امل ـ ـحـ ــروقـ ــات وال ـ ـهـ ــواتـ ــف ال ـخ ـل ــوي ــة
على العاملني فكان يحمل الصبغة
نفسها .لــدى الهيئة أكـثــر مــن 1500

ّ
سيارة موزعة على ألفي عامل فيها.
كلفة هــذه الـسـيــارات تبلغ  7مليون
دوالر س ـن ــوي ــا (غ ــال ـب ـي ــة ال ـس ـي ــارات
تستخدم يومي السبت واألحد على
رغــم أن غالبية العاملني في عطلة).
أم ــا كـلـفــة االتـ ـص ــاالت الـهــاتـفـيــة في
ال ـه ـي ـئ ــة ف ـه ــي ت ـب ـل ــغ مـ ـلـ ـي ــاري ل ـيــرة
س ـن ــوي ــا مـ ــن دون أي م ـ ـبـ ـ ّـرر فـعـلــي
إلنفاق مثل هذا املبلغ.
ف ــي ه ـ ــذا ال ــوق ــت ك ـ ــان ال ـ ـجـ ــراح يـعــد
مشاريع مختلفة ألوجيرو .فالهيئة
كانت تحصل على الرواتب واألجور

ل ـل ـعــام ـلــن ف ـي ـهــا ع ـبــر م ـســاه ـمــة من
وزارة االت ـصــاالت بقيمة  175مليار
ل ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وت ـ ـ ـجـ ـ ــري تـ ـغـ ـطـ ـي ــة اإلنـ ـ ـف ـ ــاق
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــاري مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ف ــواتـ ـي ــر
تقدمها الهيئة للوزارة .هذا الوضع
لم يكن نهائيًا ،بل كان مؤقتًا ريثما
ً
يوقع الـطــرفــان عقدًا شــامــا بينهما
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
الـصــادر في  4أيــار  2018باالستناد
إلـ ـ ــى كـ ـت ــاب وزي ـ ـ ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت رق ــم
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حتى اليوم لم ينته إعداد العقد بني
الطرفني .لكن الوزير يرفض أن ّ
يسدد
لـلـهـيـئــة  160م ـل ـي ــار ل ـي ــرة م ـتــأخــرة
تندرج في إطار اإلنفاق االستثماري
من بينها نحو  30مليار ليرة تعود
لـ ــ«حـ ـق ــوق الـ ـغـ ـي ــر» (أي م ــؤس ـس ــات
وأفـ ــراد مــن خ ــارج الـهـيـئــة) .مـصــادر
مطلعة قــالــت إن الـهـيـئــة لــم تحصل
عـلــى أي ق ــرش مــن الـ ــوزارة فــي إطــار
الـنـفـقــات االسـتـثـمــاريــة مـنــذ سنتني،
بـ ـ ــل ك ـ ــان ـ ــت تـ ـنـ ـف ــق ب ـ ـعـ ــض األمـ ـ ـ ـ ــوال
امل ـتــوافــرة لــديـهــا فــي امل ـص ــارف ومــن
األرص ــدة امل ــدورة فــي ميزانيتها عن
األعوام السابقة لعام .2015
ال ـه ـي ـئ ــة ط ــالـ ـب ــت ال ـ ــوزي ـ ــر ب ـت ـســديــد
األموال ،إال أنه لم يستجب ملطالبتها
ّ
بحجة أن مـشــروع العقد يشير إلى
ت ـســديــد األمـ ـ ــوال ع ـلــى أربـ ــع دف ـعــات
متهمًا أوجيرو بالتقصير في إنجاز
أعمال الصيانة.
ّ
ال ـه ـي ـئــة ذك ــرت ــه بـ ــأن م ـش ــروع الـعـقــد
لـيــس ســاريــا ب ـعــد ،وأن ــه طـلــب منها
فــي كــانــون الـثــانــي  2018االسـتـمــرار
بتنفيذ األعـمــال وخــدمــات الصيانة
وال ـت ـش ـغ ـيــل وال ـت ــوس ـع ــة بـ ـن ــاء عـلــى
العقد السابق املوقع بني الطرفني في
مطلع عــام  2016فــي انـتـظــار انتهاء
اإلجراءات املتعلقة بالعقد الجديد.
مـ ـ ــراسـ ـ ــات املـ ـط ــالـ ـب ــة واالت ـ ـهـ ــامـ ــات
ب ــال ـت ـق ـص ـي ــر ام ـ ـتـ ــدت بـ ــن ال ـط ــرف ــن
ألشهر ،فيما مشروع العقد الجديد
ّ
تــأخــر سنتني عــن مــوعــده بــن وزارة
االت ّـ ـص ــاالت ودي ـ ــوان امل ـحــاس ـبــة .أمــا
تــأخــر تسديد األم ــوال ،فقد أدى إلى
إض ـعــاف ق ــدرة أوج ـيــرو عـلــى القيام
بأعمال الصيانة بكاملها وقد يصل
إلى حدود التوقف القسري عنها.
ّ
ل ــم ي ـكــن ه ــذا ك ــل م ــا ق ــام ب ــه ال ـجــراح
من مـحــاوالت إلخضاع أوجـيــرو ،بل
ّ
تـمــكــن مــن تــأخـيــر تـســديــد مساهمة
الـ ــوزارة لـلــرواتــب واألجـ ــور أكـثــر من
ّ
أرب ـع ــة أش ـه ــر ،م ــا رت ــب أع ـب ــاء مالية
أكبر على ميزانية الهيئة.

سياسة

التوقف عن إعطاء دوامات إضافية للعمال والموظفين واألجراء.
في هذاالوقت ،ال يبدوأن نقابة العاملين في الهيئة لديهاالنية
في معارضة القرار أوشجبه ّإماإيمانًا منهابـ«المبالغة» الحاصلة في
وإما ّ
«فوضى» الدوامات اإلضافية ّ
توجسًا من الخصخصة التي قد
تؤثر في مصير أكثر من  3800موظف وأجير وعامل

ساعات عمل إضافية بمليار ليرة
هديل فرفور
ُ
يوم  3تشرين األول الجاري ،أرسل املدير
املالي في هيئة أوجيرو محمد محيدلي
إلى رئيسها عماد ُكريدية كتابًا أبلغه
فيه «عــدم إمكانية املديرية املالية دفع
قيمة الساعات اإلضافية ُ
للمستخدمني
ف ــي األش ـه ــر املـقـبـلــة وح ـتــى نـهــايــة عــام
ّ .»2018أمـ ــا ال ـس ـب ــب ،ف ـي ـع ــود ،بحسب
مــا ورد فــي ال ـك ـتــاب ،إل ــى الـنـفـقــات غير
امللحوظة فــي مــوازنــة عــام  2018والتي
ُت ّ
قدر كلفتها بأكثر من مليار ليرة.
ّ
وف ــق الـكـتــاب نـفـســه ،ف ــإن ه ــذه النفقات
تشمل نحو  751مليون ليرة سنويًا لم
تكن ملحوظة في املوازنة وهي ناجمة
ع ــن «زي ـ ــادة دوام ـ ــات نـحــو  100مـيــاوم
مــا ّأدى إ ّل ــى زي ــادة بــدالتـهــم الـيــومـيــة».
ّ
تتضمن تكليف
كذلك ،فإنها (النفقات) ُ
 500عــامــل م ــن املـسـتـخــدمــن
أك ـثــر م ــن ُ
واملوظفني امللحقني واملياومني بمهمات
أي ــام السبت واألح ــد والـعـطــل الرسمية
ّ
«مـمــا ُيـكــلــف الـهـيـئــة شـهــريــا نـحــو 306
ماليني ليرة لبنانية».
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،أوص ـ ـ ـ ــى مـ ـحـ ـي ــدل ــي ب ــاتـ ـخ ــاذ
جـمـلــة م ــن اإلج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة إليـقــاف
الـنـفـقــات اإلضــاف ـيــة غـيــر املـلـحــوظــة في
رواتب
ُاملوازنة« ،منعًا ألي خلل في دفع
ّ
خــدمــن» .هــذه اإلج ـ ــراءات تتمثل
املـسـتـ ّ
بـ«التوقف عن إصدار أوامر املهمة أيام
اآلحـ ـ ــاد وال ـع ـط ــل الــرس ـم ـيــة بــاسـتـثـنــاء
ُالعاملني ضمن فــرق الـطــوارئ واألفــراد
ّ
املكلفني حراسة املــراكــز الرئيسية على
ً
أن يتم منحهم أيام عطل بديلة» ،فضال
ع ــن «إل ـغ ــاء جـمـيــع امل ــواف ـق ــات الـســابـقــة
بــإعـطــاء دوامـ ــات استثنائية لـعــدد من
املياومني على أن يتم االلـتــزام بــالــدوام
ّ
تضمنت
الرسمي لهيئة أوجيرو» .كما
اإلج ــراءات «حظرًا على املــدراء /رؤساء
األجهزة تكليف العاملني لديهم بمهام
أيـ ـ ــام ال ـس ـب ــت إال ب ـع ــد ال ـح ـص ــول عـلــى
م ــواف ـق ــة ُم ـس ـب ـقــة م ــن ال ــرئـ ـي ــس -املــديــر
ال ـ ـعـ ــام» ،إض ــاف ــة إلـ ــى «ت ـم ــدي ــد الـ ـ ــدوام
الرسمي للمياومني أيام الجمعة لغاية
ال ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة م ــن ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر مــع
احترام أوقات الصالة».
فـهــل يـعـنــي مـضـمــون الـكـتــاب أن هناك
ً
أعماال إضافية «وهمية» كانت ُت ّ
سجل
لتحقيق «مـنـفـعــة» لـعــدد مــن العاملني
ساعات إضافية ،أم أن أعمال الصيانة
ّ
ً
الـ ــدوريـ ــة ت ـطــل ـبــت ف ـع ــا م ــن ال ـعــام ـلــن
واملـ ـي ــاوم ــن ال ـع ـم ــل س ــاع ــات إضــاف ـيــة

بشكل فاق امللحوظ في املوازنة؟ وماذا
عــن فــريـ ّـق العمل املخصص لـلـطــوارئ؟
وه ــل تــوقــف املــواف ـقــات عـلــى ال ــدوام ــات
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة سـ ـي ــؤث ــر فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
الصيانة الدورية؟
رئـ ـي ــس ن ـق ــاب ــة عـ ـم ــال ه ـي ـئ ــة أوجـ ـي ــرو
إي ـلــي زي ـتــونــي أوضـ ــح لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
فــريــق ال ـطــوارئ ال يستطيع فــي بعض
الـحــاالت تلبية جميع أعـمــال الصيانة
ّ
التي تطرأ في نفس الوقت ،ما يتطلب
مــن املـيــاومــن واألجـ ــراء الـقـيــام بأعمال
إضــاف ـيــة لـتـغـطـيــة ال ـحــاجــات ال ـطــارئــة،
الفـتــا إلــى أن رات ــب الـعــامــل ال ــذي يعمل
س ــاع ــات إضــاف ـيــة يــرت ـفــع تـلـقــائـيــا مــرة
ُ
ون ـص ــف املـ ــرة «ب ـح ـيــث ت ـص ـبــح يــومـيــة
عمل املياوم أو األجير أو املوظف الذي
ي ـق ــوم ب ـع ـم ـلــه ثـ ــاث س ــاع ــات إضــاف ـيــة
خــارج دوام ــه مــن الساعة الرابعة حتى
ً
الـســابـعــة م ـثــا تـ ــوازي قـيـمــة عـمــل يــوم
ون ـصــف ال ـي ــوم» .كــذلــك األم ــر بالنسبة
للعاملني أيام السبت واآلحــاد ،وفق ما

يقول زيتوني.
ُينطلق األخير من هذه النقطة ليدحض
شبهة األعـمــال «الوهمية» عن األعمال
اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي يـ ـق ــوم بـ ـه ــا عـ ـش ــرات
ّ
لكنه ُ
«ي ّ
قر» بوجود
العمال واملياومني،
أسماه «إنفاق أكثر من املطلوب في
ما
ُ ّ
البند املتعلق باملياومني».

نحو  751مليون ليرة
سنويًا لم تكن ملحوظة
في الموازنة ناجمة
عن زيادة دوامات
نحو  100مياوم

زيتوني :راتب العامل الذي يعمل ساعات إضافية يرتفع مرة ونصف المرة (هيثم الموسوي)

من هنا ،يقول زيتوني إن النقابة تؤيد
اإلجراءات التي قامت بها اإلدارة املالية،
«فاملطلوب ليس إفادة بعض املوظفني،
بــل امل ـط ـلــوب ضـمــانــة اس ـت ـمــراريــة عمل
هذه املؤسسة» ،رابطًا بني مسألة العجز
املــالــي للمؤسسة فــي حــال بقيت صيغ
الـصــرف اإلضــافــي باستمرارية الهيئة
وب ــال ـت ــال ــي املـ ــس ب ـم ـص ـيــر ن ـح ــو 1200
مـيــاوم وأكـثــر مــن  2400مــوظــف (ســواء
كانوا في مالك الهيئة أو ملحقني بها).
ّ
الــافــت أن زي ـتــونــي ُي ــرك ــز عـلــى مسألة
«الـ ـ ـه ـ ــدف األكـ ـ ـب ـ ــر» ال ـ ـ ــذي ت ـص ـب ــو إل ـيــه
الـنـقــابــة واملـتـعـلــق بـضـمــان اسـتـمــراريــة
املــؤسـســة «فــي ظــل الـحــديــث عــن قانون
الشراكة مع القطاع الخاص».
مـ ــا لـ ــم ي ـق ـلــه زيـ ـت ــون ــي هـ ــو أن ال ـع ـمــال
عـمــومــا ،وامل ـيــاومــن خـصــوصــا ،لديهم
ّ
هاجس أكبر حاليًا يتعلق بمصيرهم
ف ــي حـ ــال ت ــم ال ـت ـ ّ
ـوج ــه إلـ ــى خصخصة
الـهـيـئــة وبــال ـتــالــي إمـكــانـيــة خـســرانـهــم
لوظائفهم.
ّ
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ُ ،هـ ـن ــاك مـ ــن يـ ـ ــرى أن
ّ
ه ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب أو املـ ـ ــذكـ ـ ــرة ي ـص ـل ــح ألن
يـ ـك ــون م ـن ــاس ـب ــة مل ـع ــال ـج ــة اإلش ـك ــال ـي ــة
ّ
امل ـت ـعــلـقــة بـسـقــف ال ـس ــاع ــات اإلضــاف ـيــة
وبـ ـ ــالـ ـ ــدوامـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ف ــرضـ ـه ــا ق ــان ــون
سلسلة الــرتــب والــرواتــب الجديد .فمن
ّ
جهة ،إن العاملني فــي الهيئة ُيطبقون
ما نـ ّـص عليه القانون لجهة الــدوامــات
وا ّلـســاعــات اإلضــافـيــة ومــن جهة أخــرى
فإنهم لــم يستفيدوا مــن الــزيــادات على
ال ــروات ــب ال ـتــي لـحـظـهــا ال ـقــانــون نفسه
بـعــدمــا رف ـضــت وزارة املــال ـيــة الصيغة
ّ
التي ّ
تقدمت بها إدارة الهيئة واملتعلقة
لديها .تقول مصادر
برواتب العاملني
ّ
ُ ّ
ُمطلعة لـ«األخبار» إن املذكرة الصادرة
أخ ـي ـرًا عــن اإلدارة قــد ت ـكــون تـصــب في
ن ـطــاق سـعــي اإلدارة إل ــى إعـ ــادة ضبط
جدولة الحسابات
موازنتها «مــن أجــل
ً
ّ
املتعلقة بــالــرواتــب» ،الفـتــة إلــى أن هذا
ّ
امل ـس ـعــى يـتـطــلــب تـفـعـيــل امل ــراق ـب ــة على
ال ـن ـف ـق ــات وال ـ ـحـ ـ ّـد م ــن مـ ــزاريـ ــب ال ـه ــدر
الحاصلة في «قطاع» رواتــب املوظفني،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد مـ ــا ب ـ ــرز إل ـ ــى اإلع ـ ــام
ّ
فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة مــن مـلـفــات تتعلق
برواتب ملوظفني ُع ّدت «خيالية» مقارنة
مع األعمال التي كانوا يؤدونها.
حاولت «األخبار» التواصل مع كريدية
للوقوف على رأيــه ولــإطــاع منه على
تفاصيل الــوقــائــع إال أنــه لــم يجب على
االتصاالت املتكررة.

ّ
خسر معركة التــوزير؟
صقر يواجه الجراح :وزير االتصاالت ِ
ميسم رزق

صقر ُيريد أن يصفي حسابات مع ّ
الجراح ألنه يحسبه
على فريق نادر الحريري (هيثم الموسوي)

َ
يـ ـ ـ ــوم  30أي ـ ـ ـلـ ـ ــول امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،عـ ـ ــرض
ً
تلفزيون« الجديد» تسجيال صوتيًا
م ـن ـســوبــا ل ــوزي ــر االت ـ ـصـ ــاالت جـمــال
ال ـج ــراح ،يـتـ ّ
ـوعــد فـيــه الــرئـيــس سعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري .ي ـ ـقـ ــول« :م ـ ــا ب ـظ ــن سـعــد
بـيـلـعــب هــالـلـعـبــة م ـع ـنــا أو م ــع أهــل
الـبـقــاع ومـعــي أنــا بــالــذات ،ألنــو بدو
يكون ّ
ردي عنيف وقاسي» .أتى كالم
ّ
الجراح في سياق حديث عن تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ال ـح ــري ــري ال
ُيمكن أن يستبدله بــوزيــر آخ ــر ،وأن
هناك خوفًا ألن الكالم عن حكومة من
 24وزيرًا ال يزال قائمًا.
م ــع ت ـس ــري ــب ال ـت ـس ـج ـي ــل ،ب ـ ــدا وك ــأن

لعب بآخر عود ثقاب يملكه
الجراح ِ
نفسه .صحيح أن التسريب
وأح ــرق ّ
يفتعل ضجة كبيرة ال في أوساط
لم
ِ
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــن وال خـ ــارج ـ ـهـ ــا ،ل ـكــن
األمـ ــر ل ــم ي ـن ـتــهِ ع ـنــد ه ــذا الـ ـح ـ ّـد .فقد
ب ــدأت ح ــرب االت ـهــامــات بــن ال ـجــراح
والنائب السابق عقاب صقر ،إذ يتهم
وزي ــر االت ـص ــاالت األخ ـيــر بــأنــه وراء
ال ـت ـس ــري ــب .ل ـكــن ال ــرئ ـي ــس ال ـحــريــري
كـمــا ي ـقــول م ـقـ ّـربــون مـنــه أراد «مللمة
الـخـبــريــة» فــي الــوقــت ال ـحــالــي» ،لكن
ذلك «ال يعني أنه تجاوزها».
ه ـن ــاك روايـ ـت ــان ي ـ ّ
ـردده ـم ــا أص ـحــاب
الـشــأن داخــل التيار .األول ــى تقول أن
ّ
«الجراح سارع فور عرض التسجيل
ال ـص ــوت ــي إلـ ــى االت ـ ـصـ ــال بــالــرئ ـيــس

ال ـحــريــري» ،مــؤكـدًا لــه أن «التسجيل
ُمجتزأ من مكاملة مع صديق سوري.
وأن تسريبه مقصود إلحــداث بلبلة
داخـ ـ ـ ــل املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» .ف ـي ـم ــا ال ـ ــرواي ـ ــة
الـثــانـيــة ال ـتــي ي ـتـ ّـم الـ ـت ــداول بـهــا هي
أن «الحريري هو من بادر إلى دعوة
ال ـ ـجـ ــراح وال ـت ـق ــى ب ـ ــه» ُ
(سـ ـ ّـجـ ــل ل ـقــاء
علني بينهما ،فــي مـنــزل الـحــريــري،
يــوم  5تشرين األول ال ـجــاري) ،وأكــد
لــه أن «املــوضــوع صــار ورا ضهرنا».
ل ـك ــن ب ـم ـع ــزل عـ ــن ال ـ ــرواي ـ ــة األص ـ ــدق
«مــن
وتـفــاصـيـلـهــا ،يعتبر ه ــؤالء أن ِ
ط ـب ــع ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــري ــري ُم ـ ـحـ ـ ّـاذرة
إصــدار ّ
رد فعل سريع» ،ولذلك فضل
«عدم تكبيرها إلى أن يحني أوانها».
َ
يضحك أحــد املستقبليني ُمستذكرًا

7

ما يقوله الحريري دائمًا بأنه «نصف
ع ــراق ــي» (والـ ــدتـ ــه ع ــراق ـي ــة) ،لـلــداللــة
ع ـلــى أنـ ــه «ال ي ـن ــام ع ـلــى ض ـي ــم ،وإن
تأخر انتقامه» .ما ُيراد قوله من هذا
الوصف ،هو أن رئيس الحكومة وإن
َ
كان قد تظاهر أمام وزير االتصاالت
ّ
فــي حكومته بــأنــه قــد تـخــطــى األم ــر،
لـكـنــه ال ــواق ــع ه ــو أن «ج ـم ــال انـتـهــى
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ـي ـ ــه ،أم ـ ـ ــا ثـ ـم ــن ف ـع ـل ـتــه
فسيدفعها في التشكيلة الحكومية
ٌ
الـ ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ل ــن ي ـك ــون ل ــه م ـك ــان
فـيـهــا» .يستعيد املـصــدر املستقبلي
ّ
تصرف الرئيس الحريري تجاه وزير
الداخلية نهاد املـشـنــوق .فقد انتظر
األول لـحــن االن ـت ـهــاء مــن استحقاق
االنتخابات النيابية ثـ ّـم أعلن قــراره

ف ـص ــل ال ـن ـي ــاب ــة ع ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة لـسـبــب
وح ـيــد ه ــو «اس ـت ـب ـعــاد امل ـش ـنــوق عن
الداخلية» ،علمًا أن «األخير لم يصدر
م ـن ــه ف ــي ش ـك ــل م ـب ــاش ــر أي ت ـص ـ ّـرف
ّ
مستفز تجاه رئيس الحكومة».
َ
أيقن الـجـ ّـراح أن الحريري لن يسمح
لــه بلعب دور ّ
مهم فـ ّـي التيار الحقًا،
ٍ
وه ــو الـ ــذي ك ــان ي ـمــنــي نـفـســه حتى
ال ـل ـح ـظــة األخ ـ ـيـ ــرة ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
«الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» .وك ـ ـ ــان دائ ـ ـ ــم ال ـتــأك ـيــد
بــأن رئـيــس تـيــار املستقبل قــد وعــده
للمشنوق .غـيـ َـر أنــه ومنذ
بها خلفًا
ّ
التسريب لم يتوقف عن تأكيد تحوير
التسجيل في محاولة لنفي «تهديده
َ
ووعيده» .يعلم وزير االتصاالت بأن
التسريب أتى من داخل البيت األزرق.

«املسربني» ُ
ّ
يكبر.
واملشكل بينه وبني
ينقل عنه ّ
مقربون منه أن صوته في
التسجيل ج ــزء مــن «مـكــاملــة هاتفية
م ــع ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ع ـق ــاب ص ـقــر»،
وأن «ص ـق ــر وم ـع ــه (صــدي ـقــه امل ـق ـ ّـرب
ال ـن ــاش ــط ال ـ ـسـ ــوري امل ـ ـعـ ــارض) ل ــؤي
املـ ـق ــداد ه ـمــا م ــن س ـ ّـرب ــا الـتـسـجـيــل».
ويـعـتـبــر ال ـج ــراح أن «ص ـقــر ُيــريــد أن
يصفي حـســابــات مـعــه ألن ــه يحسبه
ع ـل ــى ف ــري ــق املـ ــديـ ــر الـ ـس ــاب ــق ملـكـتــب
الرئيس الـحــريــري ،نــادر الـحــريــري».
وبـحـســب املـعـلــومــات فـقــد ك ــان صقر
مــن أكـثــر الــذيــن «يـهــاجـمــون الـجــراح
ويعتبرون أنه شريك نادر الحريري
ف ـ ــي مـ ـلـ ـف ــات ف ـ ـ ـسـ ـ ــاد» ،وكـ ـ ـ ــان «دائ ـ ـ ــم
الـبـحــث ع ــن وسـيـلــة لـضــربــه وإق ـنــاع

الحريري بعدم توزيره» .وكان صقر
ي ـع ـت ـبــر أن «هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ال ُي ـم ـك ــن أن
يحصل إال بفضيحة كبيرة تطاول
وزي ــر االت ـص ــاالت ،فتحرج الحريري
ُ
وتـجـبــره على التخلي عــن الـجــراح».
وي ــؤك ــد م ـط ـل ـعــون ع ـلــى ال ـق ـ ُض ـيــة أن
امل ـس ـ ّـرب ــن ل ــن يـكـتـفــوا ب ـمــا ن ـش ــر ،بل
إنـهــم يخبئون تسجيالت أخ ــرى قد
تؤدي إلى إلحاق ضرر بالجراح أكبر
ُمما أصابه في التسجيل األخير.
امل ـ ـسـ ـ ّـرب بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـت ـيــار «ال ي ــزال
ً
م ـج ـه ــوال» ،لـكــن الـتـســريــب ق ــد يـكــون
«أقـ ــوى س ــاح يـسـتـخــدمــه الـحــريــري
فــي مــا بـعــد أم ــام جـمـهــوره ،فــي حــال
قرر استبعاد الجراح» على ما تقول
املصادر.
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مفكرة

قضية في صيدا« ،جزيرة» تدعى مستشفى صيدا الحكومي ،ال من يحاسبها وال من يراقبها وال من «يفتشها».
ّ
«يطب» المفتشون عليها ،تغلي ركوة القهوة سريعا ،فيرتشفونها ويخرجون
وعندما

مستشفى صيدا الحكومي «سايب»
بال رقيب وال حسيب ...وال وزير!
رلى ابراهيم
في  31تموز املاضي ،نشرت «األخبار»
«مستشفى صيدا
تحقيقًا بـعـنــوان
ّ
صـنــدوق مفخوت» ،فند التجاوزات
في املستشفى الحكومي ،تحت سمع
وزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة غـ ـس ــان حــاص ـبــانــي
وبصره وبموافقة منه ،وغــض نظر
من التفتيش املركزي والنيابة العامة
املالية .شهران ّ
مرا من دون أن يحصل
أي تغيير ،ســوى تراجع حاصباني
عـ ـ ــن املـ ـ ــواف ـ ـ ـقـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ـت ـ ــاب ادارة
املـسـتـشـفــى بتكليف ق .ت .بــرئــاســة
قسم املحاسبة وأ .بّ .برئاسة القسم
االداري .وكان الوزير وقع في  10أيار
امل ــاض ــي ال ـك ـتــاب رق ــم 12030/1/18
القاضي بتعيينهما خالفًا للقانون
ألنـهـمــا يـعـمــان بـمــوجــب عـقــد شــراء
للخدمات ،فيما يفترض أن يجتازا
امتحانات مجلس الخدمة املدنية.
م ــدي ــر امل ـس ـت ـش ـفــى أحـ ـم ــد ال ـص ـمــدي
ت ـب ـلــغ قـ ـ ــرار الـ ــرجـ ــوع عـ ــن الـتـكـلـيــف
ّ
وأك ـ ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» أنـهـمــا ل ــم يـعــودا
يشغالن منصبيهما .لكن موظفني
ف ـ ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى يـ ـ ـق ـ ــول ـ ــون ع ـك ــس
ذلـ ـ ــك ،وي ـ ــؤك ـ ــدون أن ال ــرجـ ـل ــن ،إل ــى
م ــا ق ـبــل ي ــوم ــن ،كــانــا ي ـش ــارك ــان في
اجتماعات مجلس االدارة ويــزاوالن
عـمـلـهـمــا ك ــامل ـع ـت ــاد .وت ـب ـ ّقــى الـكـلـمــة
الفصل للتفتيش الذي كثف زياراته
ل ـل ـم ـس ـت ـش ـفــى ،م ـن ــذ ن ـش ــر الـتـحـقـيــق
املـ ــذكـ ــور أع ـ ـ ــاه ،ول ـك ــن م ــن دون أي
ن ـت ـي ـج ــة ظ ـ ــاه ـ ــرة وم ـ ـ ــن دون وق ــف
امل ـخــال ـفــات .وق ــد حــاولــت «األخ ـب ــار»
التواصل مع رئيس دائــرة التفتيش
املركزي القاضي جورج عطية ،اال أنه
رفض االجابة.
الى ذلك ،ورغم أن املادة  8من املرسوم
 5559تمنع املدير العام للمستشفى،
ال يزال املدير ـ ـ ـ يشغل أيضا منصب

رئـ ـي ــس م ـج ـلــس االدارة ـ ـ ـ ـ ـ ي ـم ــارس
مهنته الطبية بــراحــة تــامــة .هــذا ما
تؤكده غالبية املوظفني ،وما تظهره
السجالت املالية التي تبني ارتفاعًا
في إي ــرادات الصمدي من  85مليون
ليرة عــام ( 2014كــان يشغل منصب
فقط) إلى  133مليونًا
طبيب معالج
ُ
ع ــام  2017عـنــدمــا أوجـ ــد لــه منصب
«رئـيــس لجنة إداري ــة» قبل أن َّ
يعي
م ــدي ـرًا لـلـمـسـتـشـفــى .ال ـص ـمــدي نفى
ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» م ــزاول ـت ــه مـهـنــة الـطــب
داخـ ــل املـسـتـشـفــى س ــوى ف ــي ح ــاالت
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ي ـم ـك ــن م ـعــال ـج ـت ـهــا
خارجًا كمرضى االونروا على سبيل

مدير المستشفى:
فساد بمليون
ليرة أو مخالفة
موظف أو طبيب
هي أمور صغيرة!

املـ ـ ـث ـ ــال .وه ـ ــو مـ ــا يـ ـق ــود ال ـ ــى سـ ــؤال
آخ ــر :هــل ال ـ ـ  133مـلـيــونــا ع ــام 2017
والفواتير التي تلتها العام الجاري
ه ــي ق ـي ـمــة ف ــات ــورة م ـعــال ـجــة ه ــؤالء
املرضى بما فيها فصل االتعاب التي
ي ـت ـقــاضــاهــا م ــن ال ـ ـ ــوزارة وبـمــوافـقــة
مـ ــن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة؟ سـ ـ ـ ــؤال أي ـض ــا
برسم التفتيش املركزي الذي يرسل
مفتشني الى املستشفى لشرب قهوة
والعودة الى مكاتبهم.
فـ ـ ــي «جـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــرة» م ـس ـت ـش ـف ــى ص ـي ــدا
الحكومي ،أيضًا ،حديث عن فواتير
لـ ـلـ ـم ــرض ــى يـ ــدرج ـ ـهـ ــا أح ـ ـ ــد أعـ ـض ــاء
الـلـجـنــة اإلداري ـ ـ ــة ،ال ــدك ـت ــور أ.م ،.في

حسابه الخاص ،ما ّ
سبب عجزًا في
إيــرادات املستشفى .مدير املستشفى
قـ ـ ــال ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إن «امل ـ ــوض ـ ــوع
ق ــدي ــم وق ـ ــد ح ـق ـق ـنــا فـ ـي ــه ،وتـ ـب ــن أن
هـنــاك فــواتـيــر بمرضى عالجهم أ.م.
لكنها ال تحمل ام ـض ــاءه وبــالـتــالــي
ل ــم يـ ـس ــدده ــا ،وال ـغ ـل ـط ــة ه ـن ــا غـلـطــة
املـحــاســب .أمــا الفواتير الـتــي تحمل
امـ ـ ـض ـ ــاءه فـ ـق ــد س ـ ـ ــددت ب ــالـ ـك ــام ــل»،
مــن دون أن يـشـيــر ال ــى مــا إذا جــرت
محاسبة املـحــاســب .وفــي مــا يتعلق
بــرئ ـي ـســة ق ـس ــم ال ـص ـح ــة ف ــي س ــراي ــا
ص ـيــدا الـحـكــومـيــة ر .ع .ال ـتــي تـقــوم
بأعمال طبية في املستشفى كطبيبة

من اعتصامات موظفي مستشفى صيدا الحكومي (الوكالة الوطنية لإلعالم)

بنج يومي الثالثاء والخميس خالل
ســاعــات دوام ـهــا الــرسـمــي ،فـقــد نفى
الصمدي ذلك مشيرا الى أنها تقصد
املـسـتـشـفــى «ب ـعــد الـســاعــة الـثــالـثــة...
والتفتيش على علم باألمر».
ّ
ي ــؤك ــد ال ـص ـمــدي أن ــه ع ـنــدمــا اسـتـلــم
املستشفى كــان يعاني عجزًا قيمته
ّ
 18مـلـيــار ل ـيــرة وت ـمــكــن م ــن خفضه
بنحو  500مليون ليرة .ويقول« :لو
في فساد كان زاد الدين .لكن اذا في
فساد بمليون ليرة أو موظف مخالف
أو حكيم عــم يشتغل ...فهيدي امــور
زغـيــرة .األه ــم ان الـفـســاد الـقــديــم كله
انـمـحــى وع ــم يـتـظـبــط» .وع ــن مسألة
ش ــراء طــوابــع بقيمة  4مــايــن ليرة
عبر سند صرف فيما ايصال القبض
ّ
مليوني ليرة فقط ،يقول
يشير الــى
الـصـمــدي إن «مشكلة الـطــوابــع أننا
نبتاعها من املكتبة من دون ايصال،
ولكننا نعمد الى تصويرها ونملك
ف ـي ـه ــا ف ــواتـ ـي ــر وأرقـ ـ ـ ـ ــام ت ـس ـل ـس ـل ـيــة.
وال ـفــروقــات الـتــي تـحــدث هــي عـبــارة
عن اشكالية بني املحاسب والشاري،
ّ
وي ـف ـتــرض بـهـمــا ال ــوص ــول ال ــى حــل
بشأنها»!
وس ـ ـ ـبـ ـ ــق أن وض ـ ـ ـعـ ـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار»
ه ــذه امل ـخــال ـفــات وغ ـيــرهــا ف ــي عـهــدة
التفتيش املــركــزي والـنـيــابــة العامة
املــال ـيــة ووزارة ال ـص ـحــة ال ـتــي خــرج
مـ ـف ــوضـ ـه ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــي امل ـ ـع ـ ـ ّـن فــي
املـسـتـشـفــى ال ــى ال ـت ـقــاعــد (عـ ـ ّـن ملــدة
 3اشـ ـ ـه ـ ــر خ ـ ــاف ـ ــا ل ـ ـل ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـ ــذي
يـفــرض تعيينه مل ــدة  3س ـنــوات مما
أدى ال ــى ش ـغــور ف ــي املـنـصــب الـيــوم
وغياب الرقابة عن مجلس االدارة).
املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم «س ـ ـ ــاي ـ ـ ــب» بــا
حسيب وال رق ـيــب ،وتـقــريــر املفتشة
املــال ـيــة ســام ـيــة ضــاهــر الـ ــذي أعــدتــه
قبل نحو عــام ال زال يقبع في أدراج
التفتيش لسبب ال يعرفه أحد!

تقرير

ّ
كلفة عالج األورام الخبيثة تتصاعد :فتش عن مافيا األدوية
راجانا حمية
في آخر «إصداراته» عام ّ ،2015
سجل
ال ـت ـق ــري ــر ال ـس ـن ــوي ل ـل ـس ـجــل الــوط ـنــي
للسرطان ّنحو  13ألف إصابة باملرض.
بعدها ،توقف اإلصــدار الرسمي ،لكن
ذل ــك ل ــم يـمـنــع األرقـ ـ ــام م ــن الـتـصــاعــد.
بني  2012واألشهر التسعة األولى من
الـعــام الـجــاري ،ســاق السرطان أعــدادًا
جــديــدة تخطت عتبة الـخـمـســة آالف،
تقرير صادر عن الوكالة
استنادًا إلى
ٍ
السرطانّ ،
تحدث عن
الدولية ألبحاث
تسجيل لـبـنــان  17ألـفــا و 294إصــابــة
بالسرطان حتى أيلول املاضي.
أرقـ ــام املـصــابــن لـيـســت وحــدهــا التي
تسير تـصــاعــديــا ،بــل أيـضــا تلك التي
ت ـت ـع ـلــق ب ـت ـكــال ـيــف ال ـ ـعـ ــاج .وه ـ ــو مــا
تـشـيــر ال ـيــه آخ ــر نـسـخــة م ــن ال ــدراس ــة
التي قامت بها وزارة الصحة العامة
حول «كلفة أدوية السرطان في لبنان
بني  2014و( »2016وهي التي تقدمها
الوزارة مجانًا ملن ليس لديهم تغطية
صحية رسمية) وتلك التي قامت بها

الـ ــوزارة عــن الـفـتــرة املـمـتــدة بــن 2008
و.2013
ف ـع ـل ــى م ـ ــدى عـ ـش ــر س ـ ـن ـ ــوات ،ارتـ ـف ــع
م ـت ـ ّ
ـوس ــط ك ـل ـفــة الـ ـ ـ ــدواء ل ـكــل مــريــض،
س ـنــويــا ،ف ــي ك ــل أن ـ ــواع ال ـس ــرط ــان من
 4863دوالرًا في  2008إلى  8400دوالر
عام .2017
بني  2014و ،2016أنفقت وزارة الصحة
الـعــامــة نـحــو  140مـلـيــون دوالر على
أدوية السرطان ،مع تسجيل زيادة في
اإلنفاق بنسبة  .%27وهي نسبة تفوق
م ــا ك ــان ــت ع ـل ـيــه خ ـ ــال س ــت س ـن ــوات
سابقة (بني  2008و ،)2013حيث كان
اإلن ـفــاق عـلــى أدوي ــة الـســرطــان يـقــارب
 174مليون دوالر.
وفي التفسيرات التي يوردها التقرير،
يـمـكــن ال ـحــديــث ع ــن خــاصــة بـشـقــن:
ّ
ـواع جديدة
األول ــى تتعلق بــدخــول أن ـ ٍ
مـ ــن الـ ـع ــاج ــات امل ـن ــاع ـي ــة وامل ـ ـحـ ــددة
الهدف ( ،)targetedوهي التي ساهمت
بزيادة الكلفة ،وثانيها يتحدث ـ ـ وإن
بطريقة لطيفة ـ ـ عــن إمـســاك شركات
ّ
األدوي ـ ـ ــة بــرقــاب ـنــا ف ــي ال ـش ــق املـتـعــلــق

بين ّ 2008و2014
ارتفع متوسط كلفة
الدواء لكل مريض
سنويًا من  4863إلى
 8400دوالر

ب ـت ـس ـع ـيــر ت ـل ــك األدويـ ـ ـ ـ ــة وه ــاج ـس ـه ــا
ال ــدائ ــم لــرب ـط ـنــا ب ـكــل م ــا تـ ـص ــدره من
ج ــدي ــد ،ول ــو ل ــم يـحـمــل ج ــدي ـدًا ســوى
بـعــض املـحـ ّـسـنــات الـجــانـبـيــة وتغيير
أغ ـل ـف ــة األدويـ ـ ـ ــة « .”emballageوف ــي
آخ ــر األسـ ـب ــاب ،ي ـت ـحــدث ال ـت ـقــريــر عن
ّ
توصيات تتعلق بسعي وزارة الصحة

لخفض تلك الـفــاتــورة ،خصوصًا في
الشق املتعلق بأسعار أدوية الشركات
وأخـ ــرى ت ـت ـحـ ّـدث ع ــن تـطـبـيــق الـعــاج
التخفيفي.
ّ
لكن ،هناك شقًا خارج التقرير ،يتعلق
بما يسمى «بــروتــوكــول عــاج األورام
ّ
الخبيثة» ال ــذي تـشــكــل بـمــوجــب قــرار
صــادر عن «الصحة» عــام  .2009فهذا
الـبــروتــوكــول يـفـتــرض أنــه يـهــدف إلــى
«ت ــرش ـي ــد اس ـت ـخ ــدام ال ـ ـ ــدواء واملـ ـ ــوارد
املتاحة بما ال يتعارض مــع مصلحة
املــريــض وينعكس إيـجــابــا عـلــى كلفة
عــاجــه» .وه ــذا يعني أمــريــن :أولهما
مـ ـت ــابـ ـع ــة املـ ـ ــريـ ـ ــض فـ ـ ــي كـ ـ ــل مـ ــراحـ ــل
ـاج مـحـ ّـددة
عــاجــه .أي رس ــم خـطــة ع ـ ٍ
زم ـن ـيــا وم ــراق ـب ــة امل ــري ــض خــال ـهــا ما
إذا كـ ــان ي ـس ـت ـج ـيــب أم ال .ف ـف ــي ح ــال
ع ــدم اإلس ـت ـجــابــة ل ـل ـعــاجــات ،يصبح
من الضروري التوجه صوب خيارات
أخ ــرى ،منها خيار الـعــاج التخفيفي
(أي تسكني اآلالم) .هذه وحدها تسهم
فـ ــي ت ـخ ـف ـيــف اإلن ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى األدوي ـ ـ ــة
إل ـ ــى حـ ـ ــدود ال ـن ـص ــف ،ب ـح ـســب وزي ــر

الصحة السابق ،الدكتور محمد جواد
خ ـل ـي ـفــة .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ي ـت ـحـ ّـدث
خليفة عن تجارب دول متقدمة يعمل
أطباؤها على «وقــف عالجات األورام
امل ـس ـت ـع ـص ـي ــة قـ ـب ــل  7أش ـ ـهـ ــر وح ـت ــى
ع ــام م ــن وف ـ ــاة املـ ـص ــاب ،إذا ث ـبــت في
امل ــراقـ ـب ــة أنـ ــه ال يـسـتـجـيــب ل ـل ـع ــاج».
ل ـكــن ،م ــا يـحـصــل ف ــي ل ـب ـنــان أن عــاج
امل ـ ــرض يـسـتـمــر ح ـتــى الـ ــوفـ ــاة .وه ــذه
م ـس ــؤول ـي ــة ت ـق ــع ع ـل ــى ع ــات ــق أط ـ ــراف
عدة ،منها املريض الذي تبقى عائلته
مـتـشـبـثــة ب ـعــاجــه ح ـتــى آخـ ــر لـحـظــة
م ــن ح ـي ــات ــه ،وم ـن ـهــا ال ـط ـب ـيــب .وه ـنــا،
ّ
يتحدث خليفة عن أطباء يكملون في
ال ـع ــاج ،حـتــى مــع س ــوء نــوعـيــة حياة
املريض «»QUALITY OF LIFEوعــدم
اسـتـجــابـتــه لـلـعــاج .وه ــذا ج ــزء كبير
ّ
مــن املـســؤولـيــة .ثمة جــزء آخــر يتعلق
بـمــافـيــا شــركــات األدويـ ــة الـتــي تمسك
ب ــرق ـ ّـاب امل ــرض ــى بـ ــأدويـ ــة ال ـس ــرط ــان.
وب ـغــض الـنـظــر عــن بـعــض الـعــاجــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـث ـب ــت ف ـع ــال ـي ــة فــي
مواجهة املرض ،إال أنه يمكن الحديث
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نواب ّ
األمة
يكلفونها 40
مليون دوالر!

 39مليون دوالر سنويًا يدفعها اللبنانيون لـ  701من النواب الحاليني والسابقني واملتوفني منهم .وبحسب «الدولية للمعلومات» تصل كلفة النواب
ّ
النواب الحاليني الى  18مليون دوالر ،وكلفة النواب السابقني األحياء ( 210نواب) وعائالت النواب السابقني املتوفني ( )363الى  21مليون دوالر.
وينص القانون رقم  717لعام  1998على دفع  8.5مليون ليرة شهريًا للنائب ،تضاف إليها «مساعدة اجتماعية» من صندوق تعاضد مجلس النواب
ّ
(ممول من نفقات املوازنة) بقيمة  2.7مليون ليرة ،كما تضاف إليها كلفة االستشفاء .فيما يمنح القانون رقم  25لعام  1974النواب السابقني ممن
أمضوا دورة واحدة  55في املئة من مخصصات وتعويضات النائب في الخدمة ،والنائب السابق لدورتني ما يوازي  65في املئة ،و 75في املئة منها
ّ
لكل نائب سابق أمضى ثالث دورات أو أكثر .واملخصصات نفسها تمنح في حال وفاة النائب لعائلته ،إذ يعتبر كأنه أمضى ثالث دورات ّ
نيابية.
(تصوير هيثم املوسوي)

مفوضية الالجئين ّ
تلوث الليطاني
وجهت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا
إل ــى املـفــوضـيــة الـســامـيــة ل ـش ــؤون الــاج ـئــن في
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة حـ ــول ال ـت ـل ــوث ال ـ ــذي يـسـبـبــه 33
تـجـمـعــا لـلـنــازحــن ال ـس ــوري ــن ،ت ـشــرف عليهما
املنظمة ،وتقع عند ضفاف الليطاني ورواف ــده.
وب ـح ـس ــب املـ ـس ــح الـ ـ ــذي أج ــرت ــه امل ـص ـل ـح ــة« ،ل ــم
تتخذ املفوضية أية إجــراءات وقائية أو صحية
فـ ــي ت ـل ــك ال ـت ـج ـم ـع ــات الـ ـت ــي ص ــرف ــت ن ـفــايــات ـهــا
السائلة والصلبة نحو مجرى النهر في حوضه

األعـ ـل ــى» .أم ــا ف ــي ال ـح ــوض األدن ـ ــى ،فـقــد حملت
املـصـلـحــة املـفــوضـيــة املـســؤولـيــة عــن «األوضـ ــاع
التي آلت إليها نوعية املياه نتيجة تحويل مياه
الـصــرف الصحي لبعض املـبــانــي الـتــي يقطنها
ال ـنــازحــون ،ال سيما فــي بـلــدة الـبـيـســاريــة حيث
يصب الـصــرف الصحي لحوالي ألــف عائلة في
قناة ري مشروع ري القاسمية مباشرة» .املسح
أظهر بأن املفوضية التي تمنح مساعدات عينية
ومالية وصحية ال تمنحهم «أي دعــم لتحسني

أوضــاع ـهــم الـبـيـئـيــة وملـعــالـجــة مـشــاكــل صرفهم
الصحي» .وتوقف الكتاب عند املتعهدين الذين
تـكـلـفـهــم امل ـفــوض ـيــة إف ـ ــراغ امل ـي ــاه امل ـب ـتــذلــة الـتــي
تجمع فــي خــزانــات ضـمــن الـتـجـمـعــات ،إذ يلجأ
هؤالء الى إفراغ الصهاريج في النهر مباشرة أو
في حوضه .وطالبت املصلحة املفوضية بوجوب
اإلس ــراع بمعالجة «األوضـ ــاع ال ـشــاذة وتكييف
بــرامــج حماية الـنــازحــن على ضــوء مقتضيات
حماية الليطاني واملوارد املائية».

ذوو الصعوبات :التعلم بمحاكاة استجابة الدماغ
هنا عن استراتيجية الشركات الكبرى
في اإلبتكار الدائم ألدويــة جديدة مع
نـحـسـيـنــات طـفـيـفــة ،ح ــامل ــا تستشعر
ب ـخ ـط ــر أدويـ ـ ـ ــة «ال ـج ـي ـن ـي ــري ــك» .ه ــذه
«التحسينات» تزيد إلــى ال ــدواء كلفة
إضــاف ـيــة تـحـتـســب بـ ــآالف الـ ـ ــدوالرات.
وهـ ــي ،ع ـلــى ك ــل حـ ــال ،خ ــدع ــة تنطلي
على الشارين الذين «ال يملكون جرأة
ال ـ ـقـ ــرار لـ ـش ــراء أدوي ـ ـ ــة ال ـج ـي ـن ـيــريــك».
وهـ ـ ــذا م ــا ي ـف ـتــح الـ ـب ــاب واسـ ـع ــا أم ــام
ق ـض ـيــة ال ـ ـ ـ ــدواء «ال ـج ـي ـن ـي ــري ــك» لـيــس
ف ـقــط ف ــي أدوي ـ ــة األورام املستعصية
وإنـ ـم ــا م ـع ـظــم األدوي ـ ـ ـ ــة .وهـ ـن ــاك شــق
ّ
أخير يتعلق ب ــوزارة الصحة نفسها،
ّ
وت ـح ــدي ـدًا ت ـلــك ال ـت ــي ت ـت ـعــلــق بلجنة
املوافقة على األدوي ــة ،فمن الضروري
العمل على تطوير عمل تلك اللجنة،
واملـطـلــوب منها ليس توقيع األوراق
وإن ـ ـمـ ــا اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض سـ ـج ــل امل ــري ــض
لتقدير الحاجة إلى العالج من عدمه.
لكن ،أين يحدث ذلــك؟ األكيد أنه ليس
في «الصحة» وال عند أي من الجهات
الضامنة.

فتح املؤتمر السنوي للمركز اللبناني للتعليم
املـخـتــص «ك ـل ـيــس» ،أمـ ــس ،ن ــاف ــذة ج ــدي ــدة على
ت ـطــويــر ال ـ ـقـ ــدرات امل ـعــرف ـيــة ل ـ ــذوي ال ـص ـعــوبــات
التعلمية ،من خالل فهم كيفية استجابة الدماغ
في أثناء التعلم ،واستثمار األبحاث املتقدمة في
علم النفس وعلم األعصاب ذات الصلة.
امل ــؤتـ ـم ــر اسـ ـتـ ـض ــاف ع ــال ــم ال ـن ـف ــس ال ـف ــرن ـس ــي،
أوليفييه هوديه ،للحديث عن دراسته التجريبية
ّ
في هذا املجال ،على خلفية أنه «ليس هناك طفل
غـيــر طـبـيـعــي ،إن ـمــا كــل طـفــل أو بــالــغ يستخدم
مسارًا عصبيًا مختلفًا للتعلم ،ويمكن بواسطة
مجموعة تمارين وتدريبات واختبارات يجريها
امل ـع ـل ـمــون ف ــي امل ــدرس ــة أو امل ـخ ـت ـبــر ،م ـســاعــدة
جميع األطـفــال ال سيما ذوي الصعوبات على
ضبط الـجــواب التلقائي األس ــرع الــذي يوقعهم
فــي الـخـطــأ ،وت ــرك الــدمــاغ يفكر ويـنـ ّـمــي جــوابــا
منطقيًا ،وه ــذا يمكن أن يتم مــن خــال الـقــراءة
والكتابة والرياضيات والتطوير الذهني».
اوليفييه دعا املعلمني في لبنان إلى االنضمام
إلى املنصة االلكترونية  LEA.FRلالطالع على
النظرية التي طــورهــا فــي مختبره ،والتقنيات

التربوية والنفسية املعتمدة ال سيما تصوير
الــرنــن املغناطيسي  RMIوالـتـمــاريــن الخاصة
بـتـنـمـيــة ال ــدم ــاغ ،ل ـت ـبــادل ال ـخ ـبــرات وال ـت ـجــارب
مــع فــريــق العمل الـتــربــوي النفسي فــي املختبر
الفرنسي.
املؤتمر سنح أيـضــا لألطفال ذوي الصعوبات
بتقديم لوحات راقصة هي ثمرة ورشــات عمل
ت ـن ــدرج ض ـمــن ب ــرن ــام ــج «ال ــرق ــص م ــع كـلـيــس»،
الــذي أطلق العام املاضي ،بالتعاون بني كليس
واملعهد الوطني للرقص في نيويورك ويسعى
إل ـ ــى إدخـ ـ ـ ــال الـ ــرقـ ــص إل ـ ــى امل ـ ـ ـ ــدارس الــرس ـم ـيــة
والخاصة ومساعدة ذوي الصعوبات التعلمية
املـ ـح ــددة ع ـلــى ب ـن ــاء ال ـث ـقــة بــال ـن ـفــس وب ــاآلخ ــر،
والتعلم بطرق مختلفة.
ّ
يجدر التذكير بأن هناك هوة شاسعة بني هذه
الـتـجــارب اآلنـيــة واملــرحـلـيــة والـفــرديــة لـعــدد من
الجمعيات واملنظمات والسياسة العامة للدولة
التي ارتضت بأن يتطور نظام التعليم املختص
بـمـنــأى ع ــن ال ـن ـظــام الـتـعـلـيـمــي ال ـع ــام .وال ت ــزال
املناهج التربوية واالمتحانات الرسمية قاصرة
عن مقاربة ملف ذوي الصعوبات التعلمية.
(األخبار)
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ّ
ّ
العربية
السلة

الكرة اللبنانية

ٌ
أسئلة على طاولة البحث عن الخيارات النهائية

محطة استعدادية جديدة للبنان أمام الكويت

بعد يوم راحة عقب انتهاء مرحلة ربع النهائي ،تعود اليوم الحياة إلى
مجمع الشياح الرياضي ،حيث تنطلق مرحلة النصف النهائي من البطولة العربية لكرة
ّ
السلة .المبارة األولى ستجمع فريق سال المغربي وصيف نسخة العام الماضي ،ونادي
االتحاد السكندري (الساعة  ،)15:45فيما ستكون المواجهة الثانية ّ
لبنانية خالصة بلقاء
بيروت وهومنتمن (الساعة )17:45

ّ
«موقعة» لبنانية في نصف النهائي

سال يواجه االتحاد وهومنتمن يصطدم ببيروت
جاد طويل

لم يخسر منتخب
لبنان خالل 16
مباراة متتالية
(عدنان
الحاج علي)

«األزرق» في رحلة العودة
مما ال شك فيه أن املنتخب الكويتي سيشكل اختبارًا ّ
جديًا للمنتخب
اللبناني ،وخصوصًا أن ورشة العودة التي أطلقها تبدأ من خالل مباراتني
ّ
الدولية بسبب
مع لبنان وأوستراليا ،وذلك بعد ابتعاد «األزرق» عن الساحة
مشاكل الكرة الداخلية ،فكان أن غاب عن كأس آسيا املقبلة .وإذا أبقى املدرب
يوزاك على بعض األسماء املعروفة ،أمثال فهد العنيزي وبدر املطوع وعبدالله
البريكي وغيرهم ،فإن خياراته أخذت منحى جديدًا بعد متابعته للمباريات
املحلية عن كثب ،فاستدعى أسماء جديدة لفتت األنظار في الدوري كمهاجم
العربي حسني املوسوي ومدافع الساملية غازي القهيدي وثالثي كاظمة
عمر الحبيتر ومشاري العازمي وحمد حربي ومدافع النصر علي عتيق.
ّ
حقيقية للوقوف على
وأشار يوزاك إلى أن مواجهة منتخب لبنان هي فرصة
مستوى جهوزية «األزرق» ومدى إمكانية تطور العبيه الجدد ،واصفًا ما
ينتظرهم باالختبارات القوية ،وهو ما يعكس أيضًا أنه يدخل اللقاء أمام
ّ
بجدية كبيرة ،فالنتائج اإليجابية منتظرة في الكويت كون
منتخب لبنان
املنتخب لن يخوض أي مباريات رسمية لفترة ليست بقصيرة.

مرحلة ّ
جدية أعلى يدخلها
منتخب لبنان لكرة القدم عند
مواجهته لمضيفه الكويتي ،اليوم
عند الساعة  19.00بتوقيت بيروت،
ضمن استعداداته لكأس آسيا 2019
لكرة ٌالقدم المقررة في اإلمارات.
مرحلة يبحث فيها «رجال األرز» عن
نتيجة إيجابية إضافية يضعونها في
خانة سلسلة المباريات الـ  16التي لم
يتذوقوا خاللها طعم الخسارة

شربل ّ
كريم
ترتفع وتيرة االستعدادات الخاصة
بـمـنـتـخــب ل ـب ـن ــان إلـ ــى م ـح ـطــة أك ـثــر
جـ ّ
ـدي ــة وأع ـل ــى مـسـتــوى م ــع خــوضــه
مـ ـب ــاراة ودي ـ ــة م ــع ال ـك ــوي ــت ،يتطلع
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي إل ــى
ـور عـ ــدة يـمـكــن االسـ ـتـ ـف ــادة منها
أمـ ـ ـ ٍ
ف ــي امل ــراح ــل امل ـق ـب ـلــة ع ـنــدمــا يــرتـفــع
م ـس ـت ــوى امل ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـت ـح ـض ـيــريــة
أيضًا وتحديدًا عندما يلعب لبنان
مع أوزبكستان وأوستراليا.
املـهــم أن املنتخب اللبناني يستعد
بـجـ ّ
ـديــة ،لـكــن مــراقـبــة كــل م ـبــاراة عن
كـ ـث ــب ت ــأخ ــذ م ـن ـح ــى غـ ـي ــر م ـس ـبــوق
م ــن ق ـبــل ك ــل امل ـتــاب ـعــن ،وخـصــوصــا

أن اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ك ـ ـ ــأس آس ـ ـيـ ــا ل ـيــس
ب ــاالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ال ـ ـ ـعـ ـ ــادي .م ـ ــن ه ـن ــا،
تبدو األسئلة مشتركة حــول صورة
الـتـشـكـيـلــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ،أو م ــا يبحث
عـنــه املـ ــدرب املــونـتـيـنـغــري م ـيــودراغ
رادولـ ــوف ـ ـي ـ ـتـ ــش م ـ ــن املـ ــواج ـ ـهـ ــة مــع
ّ
«األزرق» ،الذي تشير مصادره إلى أن
املباراة ّ
تعد أكثر من ّ
وديــة بالنسبة
إليه كونه يعرف مدى تطور املنتخب
ال ـل ـب ـنــانــي ،وب ــال ـت ــال ــي ي ــري ــد مــدربــه
ال ـكــرواتــي روم ـيــو ي ــوزاك االسـتـفــادة
منها إلى أبعد الحدود.
وفـ ـ ــي خـ ـض ــم االس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات ك ــان ــت
ّ
لودية الكويت
رادولوفيتش
خيارات
ّ
م ــأل ــوف ــة ،ول ـ ــو أنـ ـه ــا شـ ـه ــدت بـعــض
اإلضـ ــافـ ــات ال ـت ــي س ـبــق أن عــرفـتـهــا

م ـثــل دخـ ــول م ــداف ــع األنـ ـص ــار حسن
بيطار في الحسابات ،وعودة سوني
س ـعــد .وك ــل ه ــذا طـبـعــا ب ـعــد إصــابــة

كان ًالسؤال األكثر
تداوال هو حول أسباب
استدعاء رادولوفيتش
حراس للمرمى
ألربعة
ٍ

جوان العمري وحسن معتوق ،وهما
ب ــا ش ــك ي ـت ــرك ــان ف ــراغ ــا ك ـب ـي ـرًا فــي
مركزيهما.
وب ــالـ ـح ــدي ــث عـ ــن خـ ـ ـي ـ ــارات «رادو»
ً
كــان الـســؤال األكـثــر ت ــداوال هــو حول
ـراس
أسـ ـب ــاب اس ـت ــدع ــائ ــه ألربـ ـع ــة حـ ـ ٍ
ل ـل ـمــرمــى ،ه ــم م ـه ــدي خ ـل ـيــل ،عـبــاس
حسن ،مصطفى مطر ،ومحمد طه.
اس ـ ــم األخـ ـي ــر أثـ ـ ــار ال ـ ـسـ ــؤال األكـ ـب ــر،
إذ كما هــو معلوم تـحـ ّـول طــه أخيرًا
احتياطيًا فــي فريقه الـصـفــاء ،وذلــك
ع ـلــى خـلـفـيــة ت ـقــدي ـمــه ً
أداء ضعيفًا
فــي امل ـبــاراة األول ــى فــي ال ــدوري أمــام
العهد حيث اهتزت شباكه  6مــرات.
أض ــف أن ــه إذا لــم يـلـعــب مــع الـصـفــاء
ً
ف ــإن فــرصــه ضئيلة أص ــا للعب مع

تاريخ طويل بين «األحمر» و«األزرق»
بقيت الكثير من املباريات بني املنتخبني اللبناني والكويتي في
الذاكرة ،وخصوصًا لقاءاتهما على املستويات الرسمية املختلفة.
املنتخبان التقيا في  32مناسبة ،ففاز لبنان  7مرات ،وخسر
 15مرة ،مقابل  10تعادالت .وكان أول لقاء بينهما في  6أيلول
عام  1961حيث فاز لبنان  0-4ضمن دورة األلعاب العربية،
والتي تحمل ذكريات طيبة للبنانيني أمام الكويتيني ،وتحديدًا
في الدورة التي استضافتها بيروت عام  1997حيث فاز «رجال
األرز»  1-3على «األزرق» بقيادة مدربه الشهير ميالن ماتشاال
(سجلها للبنان مالك حسون ( )2ووسام عبدالله) ،في طريقهم
إلحراز امليدالية البرونزية .علمًا أن لبنان كان قد خسر على
أرضه بنفس النتيجة قبل شهر على تلك املباراة ،وذلك ضمن
تصفيات كأس العالم  ،1998والتي شهدت لقاء مثيرًا آخر بني

الطرفني انتهى كويتيًا بهدفني نظيفني .أما أكثر مباراة شهدت
أهدافًا بني الطرفني فكانت في تصفيات كأس آسيا ( 9حزيران
 ،)1996وانتهت ملصلحة الكويت  ،3-5وقد سجل للبنان وائل
نزهة ووارطان غازاريان (.)2
ومن االنتصارات الغالية للبنان على الكويت فوزه على أرض األخير
 ،0-1ضمن تصفيات كأس العالم ( 11تشرين الثاني ،)2011
سجله محمود العلي ،وذلك في مشوار التصفيات املونديالية
األفضل للبنانيني حتى اآلن ،وهو كان الفوز األخير للبنان على
الكويت ،علمًا أن آخر لقاءين في هذا اإلطار كانا قبل ثالثة أعوام
حيث خسر منتخبنا  1-0على أرضه وتعادل مع «األزرق» سلبًا
في مباراة اإلياب ،ليبقى األخير من دون هزيمة أمام «األحمر» في
آخر  6مباريات جمعت بينهما.

امل ـن ـت ـخ ــب ب ـ ــوج ـ ــود خ ـل ـي ــل وح ـس ــن
الـلــذيــن يتفوقان بإمكاناتهما على
كل حراس لبنان.
وإذ بقيت مسألة الذهاب بـ  4حراس
ُ
إل ــى ال ـكــويــت غــام ـضــة ،طـ ــرح س ــؤال
آخ ــر أي ـضــا ح ــول م ــا س ـبــق أن ذك ــره
رادولوفيتش عقب نهاية التصفيات
املــؤه ـلــة إل ــى ك ــأس آس ـي ــا ،ب ــأن هــذه
ال ـت ـص ـف ـيــات ك ــان ــت املـ ـش ــوار األخ ـيــر
لبعض الالعبني مــع املنتخب حيث
سيذهب إلى بدء ورشة التجديد .لكن
املفاجأة كانت ببقاء هــذه العناصر
ً
التي تراجع مستوى بعضها أصال،
ال بل أضيف إليها العبون سبق ّأن
ك ــان ــوا خـ ــارج خ ـي ــارات ــه ،وي ـب ــدو أن ــه
سيستعني بهم لالستحقاق القاري.
وف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ع ـ ـ ــدم تـ ـج ــاه ــل ق ـي ــام
رادول ـ ــوف ـ ـي ـ ـت ـ ــش ب ـ ـع ـ ـمـ ـ ٍـل كـ ـبـ ـي ــر مــع
امل ـن ـت ـخــب ،ت ـط ــرح هـ ــذه األس ـئ ـل ــة من
ب ـ ـ ــاب الـ ـقـ ـل ــق ح ـ ـ ــول مـ ـع ــرف ــة ال ـش ـك ــل
النهائي لخياراته األساسية ،والتي
بحسب مصدر ّ
مقرب منه لم تحسم
ٍ
بعد بانتظار إنجاز األوراق الرسمية
ل ـل ـش ـق ـي ـق ــن امل ـ ـغ ـ ـتـ ــربـ ــن ف ـي ـل ـي ـكــس
والـكـسـنــدر مـيـشــال ال ـلــذيــن يـتـ ًحـ ّـدث
عنهما املــدرب بإعجاب ،إضــافــة إلى
خيرونيمو
املهاجم املكسيكي املولد
أم ـيــونــي ،الـ ــذي ي ـبــدو ح ــاج ـ ًـة مـ ّ
ـاســة
الفـ ـتـ ـق ــار امل ـن ـت ـخ ــب حـ ـت ــى اآلن إل ــى
مهاجم هداف باملستوى املطلوب.
ٍ
لكن وفــي هــذه النقطة أيـضــا ،يطرح
س ـ ـ ـ ــؤال حـ ـ ـ ــول ح ـ ـجـ ــم الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ــذي
س ـي ـس ـنــح ل ــاع ـب ــن ال ـ ـجـ ــدد ال ـتــأق ـلــم
والـتـعــرف إلــى بقية أف ــراد التشكيلة،
ً
وه ــو أم ــر يـعــانــي مـنــه أصـ ــا ك ــل من
يغيب لفترة غير قصيرة عن املنتخب،

ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ـ ـ ــرار س ـ ــون ـ ــي سـ ـ ـع ـ ــد ،الـ ـ ــذي
يتوقع أن يحصل اليوم على فرصة
ّ
أحقيته بالوجود مع
جديدة إلثبات
امل ـج ـمــوعــة ف ــي آس ـي ــا .وع ـن ــد األخ ـيــر
ي ـم ـك ــن الـ ـت ــوق ــف ف ـه ــو أحـ ـ ــد األلـ ـغ ــاز
ّ
الـكـبـيــرة الـتــي لــم يـعــرف أح ـ ٌـد حلها.
ٌ
العب بدا أنه يملك قدرات جيدة ،لكنه
لــم يظهر يــومــا أنــه بإمكانه صناعة
الفارق مع املنتخب ،ربما بسبب عدم
توظيفه بالشكل املناسب ،أو لسبب
ّ
يخصه شخصيًا ،إذ إن سعد غالبًا
م ــا اعـتـبــر أن امل ــرك ــز الـ ــذي يـشـغـلــه ال
ً
يناسبه ،فطلب ت ــارة أن يـكــون رأس
حــربــة ،وتــارة أخــرى أن يشغل مركزًا
خلف املهاجم الوحيد ّ،أو اللعب على
الجهة الـيـســرى املـتــوقــع أن يشغلها
اليوم بغياب حسن معتوق .علمًا أنه
يعود إلى املنتخب في مرحلة ليست
مثالية بالنسبة إليه كونه لم يشارك
أساسيًا في املباريات األخيرة لفريقه
« »Indy Elevenفي الواليات املتحدة
األميركية.
وب ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـي ـ ـب ـ ـقـ ــى
رادولــوفـيـتــش وفـ ّـيــا الستراتيجيته
وخ ـ ـي ـ ــارات ـ ــه األس ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــة املـ ـت ــاح ــة،
وهـ ــي خ ـط ــوة م ـن ـط ـقـ ّـيــة أي ـض ــا ك ــون
ـدر من
املجموعة تحتاج إلــى أكبر قـ ٍ
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ب ـس ـبــب عـ ــدم م ـشــاركــة
ّ
ال ــاع ـب ــن م ــع بـعـضـهــم ال ـب ـعــض إل
فــي مـنــاسـبــات مـتـبــاعــدة ،وبــالـتــالــي
ف ــإن عـمـلـ ّـيــة انــدمــاجـهــم وترجمتهم
ألفكار امل ـ ّ
ـدرب تبقى مسألة حاسمة
وأساسية وسط الطموحات الكبيرة
التي يضعها الجميع حول املنتخب
قـبــل ثــاثــة أشـهــر فـقــط عـلــى الـعــرس
القاري.

ّ
العربية،
منذ املراحل األولــى للبطولة
كانت الكفة تميل لصالح ثالثة أندية
على حساب األندية األخرى املشاركة،
وه ــي ب ـيــروت وهــومـنـتـمــن مــن لـبـنــان،
إضافة إلى نادي سال املغربي .صدقت
ال ـتــوق ـعــات وال ـن ـت ــائ ــج ،وت ــأه ـل ــت هــذه
الفرق الثالثة إلى الدور نصف النهائي
ب ــرفـ ـق ــة نـ ـ ـ ــادي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـس ـك ـن ــدري
امل ـص ــري «ال ـع ـن ـيــد» .وسـيـسـعــى ن ــادي
هومنتمن للدفاع عن لقبه الذي حققه
العام املاضي في املغرب على حساب
ســا املـغــربــي ،فيما سـيـحــاول األخـيــر
ال ـث ــأر لـنـفـســه م ــن ال ـخ ـس ــارة وال ـتــربــع
على عرش العرب .ولكن قبل ذلك يجب
على هومنتمن تـجــاوز ن ــادي بيروت
القوي ،والذي يشارك ّ
للمرة األولى في
ّ
العربيةّ .أما االتحاد
تاريخه بالبطولة
ّ
الـسـكـنــدري فـقــدم ق ـ ّـدم مستوى مميزًا
ّ
وتوجه في ربع النهائي
خالل البطولة
ّ
بعد التغلب على سبورتنغ املصري
أيضًا بنتيجة (.)62-81
وبــالـعــودة إلــى مـبــاريــات ربــع النهائي،
فـقــد نـجــح ســا املـغــربــي بـتـجــاوز عقبة
فــريــق النصر الـسـعــودي بنتيجة (-87
 ،)68ب ـعــد أن قـ ـ ّـدم ال ـفــريــق ً
أداء مـمـ ّـيـزًا
ّ
وهجوميًا خــاصــة فــي الربعني
دفــاعـ ّـيــا
األخ ـي ــري ــن م ــن امل ـ ـبـ ــاراة .س ــا سـيــواجــه
االتحاد السكندري الــذي من جهته فاز
على نــادي سبورتنغ .ولكن ظهر على
ّ
الشخصية
نادي االتحاد كثرة األخطاء
لالعبيه خــال املـبــاريــات ،خاصة خالل
املـبــاراة األخـيــرة في ربــع النهائي .ومن
نـقــاط الـقـ ّـوة لـلـنــادي املـصــري هــي قــدرة
الع ـب ـي ــه ع ـل ــى ال ـت ـس ـج ـيــل م ــن مـخـتـلــف
املسافات ،خاصة من املسافة البعيدة (3
ّ
دفاعيًا.
نقاط) ،وقدرتهم على السيطرة

نادي بيروت مستضيف البطولة على
أرض ــه وص ــل إل ــى نـصــف الـنـهــائــي من
دون أي خسارة ،وبأداء ّ
مميز لالعبيه.
واج ـ ـتـ ــاز بـ ـي ــروت ع ـق ـبــة نـ ـ ــادي الـفـتــح
السعودي في ربــع النهائي بفارق 28
نقطة ( .)64 – 92وخــال البطولة برز
من جهة نادي بيروت الالعب األجنبي
كــريــس ك ــروف ــرود ال ــذي يمتلك الـقــدرة
ع ـلــى ال ـل ـعــب ف ــي امل ــرك ــزي ــن ( 1و )2أي
ّ
مسجل (غارد).
وكالعب
كصانع ألعاب ّ
وعلى الرغم من أنها املشاركة األولــى

ّ
قدم صانع ألعاب
هومنتمن والتر
ّ
هودج مستوى مميزًا
في ربع النهائي

له مع فريقه بعد انتقاله من الرياضي
إلــى بـيــروت ،يـقــدم الــاعــب علي حيدر
(م ــرك ــز ً )4
أداء ك ـب ـي ـرًا ع ـلــى مـسـتــوى
الــدفــاع والـهـجــوم .وخ ــال م ـبــاراة ربع
النهائي ّ
سجل حيدر  21نقطة ،والعب
االرتـ ـك ــاز كــايــل هــانــت  20نـقـطــة م ــع 7
متابعات ،وكريس كروفورد  14نقطة،
رالف عقل  8نقاط و 11تمريرة حاسمة.
وفي املباراة األخيرة من ربع النهائي
ف ــاز هــومـنـتـمــن ب ـي ــروت ع ـلــى الـعــربــي
القطري في مباراة شهدت ّ
ندية كبيرة
بـنـتـيـجــة ( .)73 – 84املـ ـب ــاراة شـهــدت
أج ـ ـ ــواء ح ـم ــاس ـ ّـي ــة ك ـب ـي ــرة خ ــاص ــة فــي

تعتبر مباراة هومنتمن وبيروت األقوى في نصف النهائي

الــرب ـعــن ّ
األول وال ـث ــان ــي ،م ــع حـضــور
ّ
ج ـمــاه ـيــري كـبـيــر جـ ــدًا واكـ ــب ال ـن ــادي
الـبــرتـقــالــي فــي مـلـعــب ال ـش ـيــاح .وعلى
الــرغــم مــن ت ـفـ ّـوق ن ــادي الـعــربــي تحت
ّ
الـ ـس ــل ــة ،اسـ ـتـ ـط ــاع العـ ـب ــو هــومـنـتـمــن
خاصة صانع األلـعــاب املجنس والتر
هـ ـ ـ ـ ــودج ،وإيـ ـ ـل ـ ــي اس ـ ـط ـ ـفـ ــان ت ـس ـج ـيــل
سـلـسـلــة م ــن ال ــرم ـي ــات ال ـثــاثـ ّـيــة الـتــي
أع ـطــت ال ـت ـفــوق لـهــومـنـتـمــن .النتيجة
بقيت متقاربة حتى الدقائق األخيرة.
وكان والتر هودج أفضل العبي املباراة
مع  35نقطة و 7متابعات و 4تمريرات
حاسمة ،وأضاف كريس جونسون 17
نقطة مع  10متابعات وايلي رستم 13
نقطة و 10متابعات وايلي اسطفان 9
نقاط و 7متابعات.
وفــي وقــت تــأهــل الـنــاديــان اللبنانيان
إلـ ــى ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ال ـب ـط ــول ــة ،تـثـبــت
ّ
كـ ــرة ال ـس ــل ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ت ـفـ ّـوق ـهــا على
املستويني العربي وغرب آسيا .وأثبت
نـ ــادي هــومـنـتـمــن أن فـ ــوزه بــالـبـطــولــة
العربية املــوســم املــاضــي على حساب
ن ـ ــادي سـ ــا ،وع ـل ـ ّـى أرض األخـ ـي ــر في
املغرب كان مستحقًا ،خاصة وأن سال
واحــد من أفضل األندية على الساحة
العربية الـيــوم .ومــن جهة ثانية وفي
مـشــاركـتــه األولـ ــى يـقــدم ن ــادي بـيــروت
م ـس ـت ــوى مـ ـم ـ ّـيـ ـزًا ،ل ـي ــؤك ــد أن ن ـتــائــج
الـ ــدوري الـلـبـنــانــي املــوســم املــاضــي لم
ت ـك ــن ص ــدف ــة ،ب ــل إن ال ـ ـنـ ــادي ي ـت ـطـ ّـور
بشكل كبير مع املدرب باتريك سابا.
مواجهتان من العيار الثقيل في نصف
ال ـن ـهــائــي م ــع أفـض ـل ـيــة تـبـقــى بحسب
امل ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـت ــي ش ـهُــدت ـه ــا ال ـب ـطــولــة
واملـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ـت ــي ق ـ ـ ّـدم ـ ــت ل ـك ــل مــن
نــادي بيروت على حساب هومنتمن،
ونادي سال املغربي على حساب نادي
االتحاد السكندري املصري.
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رياضة

دوري األمم األوروبيّة

ّ
ّ
ّ
الدولية ّ
الودية ،التي
األوروبية» التي حلت مكان المباريات األوروبية
الثالثة من بطولة «دوري األمم
تنطلق اليوم الجولة ّ
ُ
كانت تلعب في فترة توقف الدوريات أو ما يعرف بـ«فترة التوقف الدولي ّوأسبوع الفيفا» .هذه الجولة تحمل معها
مباريات مثيرة ،حيث يستضيف المنتخب البولندي نظيره البرتغالي ،في ظل غياب نجم «برازيل أوروبا» األول كريستيانو
رونالدو .من جهتها ،ستستقبل روسيا الحصان األسود في المونديال األخير المنتخب السويدي في مباراة هي الثانية لكال
المنتخبين في البطولة .وستلعب بعض المباريات األخرى في الدرجتين الثالثة والرابعة ،حيث سيستضيف منتخب الجبل
األسود نظيره المنتخب الصربي في أبرز مباريات المستوى الثالث

ّ
مباريات حاسمة في الجولة األوروبية الثالثة

البرتغال تواجه بولندا من دون رونالدو
حسين فحص
يــواجــه املنتخب البرتغالي منتخب
ٌ
بــول ـنــدا .م ـب ــاراة يـسـعــى مــن خاللها
امل ـ ـ ّ
ـدرب ـ ــان إلـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـ ـتـ ــوازن
ّ
ع ـق ـ ّـب املـ ـش ــاك ــل الـ ـت ــي تـ ـع ــرض ــا لـهــا
مؤخرًاّ .أيـ ٌ
ـام عصيبة تعيشها الكرة
ال ـب ــرت ـغ ــال ـ ّـي ــة ،امل ـن ـت ـخــب ال ـ ــذي شـهــد
خياليًا في  ،2016بعد أن ّ
ّ
توج
عامًا
ّ
ب ـل ـقــب أوروب ـ ـ ــا ف ــي ف ــرن ـس ــا ،ت ـب ــددت
أحــامــه فــي مــونــديــال روس ـيــا ،حيث
منيت البرتغال بهزيمة كبيرة أمام
م ـن ـت ـخ ــب األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي أخ ــرج ـت ـه ــا

قضايا الفساد والتالعب
ّبالنتائج في الدوري البرتغالي
أثرت على المنتخب
مــن الـ ـ ّـدور ال ـ ــ ،16فــي صــدمــةٍ ضربت
الــوســط ّالبرتغالي ،بعد أن كــان من
أب ــرز املــرشـحــن للقتال حتى الـ ّـرمــق
األخير في البطولة.
ّ
في ظل املستوى املتذبذب للمنتخب،
يـسـتـكـمــل ه ــذا األخ ـي ــر مـ ـش ــواره في
دوري األم ـ ـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ــة ب ـغ ـي ــاب
نجمه ّ
األول كريستيانو رون ــال ــدو.
ٌ
غياب جاء بعد استبعاد نجم نادي
يــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي ع ــن م ـبــاراتــي
بـ ــول ـ ـنـ ــدا الـ ــرس ـ ـمـ ـ ّـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
األوروبـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــة ،واس ـك ـت ـل ـن ــدا ال ـ ـ ّ
ـودي ـ ــة،

عـ ـل ــى إثـ ـ ــر ت ـه ـم ــة االغ ـ ـت ـ ـصـ ــاب ال ـت ــي
ّ
وج ـه ــت ل ــاع ــب .وق ــد أع ـف ــي مـهــاجــم
ي ــوف ـن ـت ــوس م ــن واجـ ـ ــب الـ ــدفـ ــاع عــن
ألــوان منتخب بالده الشهر املاضي،
عندما تعادلت البرتغال مع كرواتيا
 1-1في املـبــاراة الـ ّ
ـوديــة التي جمعت
الفريقني ،وعندما فازت على إيطاليا
ف ــي إط ـ ــار ب ـطــولــة األم ـ ــم األوروبـ ـي ــة،
وف ــي امل ـبــاراتــن ك ــان ق ــرار استبعاد
رونــالــدو صــادرًا عن مــدرب املنتخب
ف ــرن ــان ــدو س ــان ـت ــوس .ارت ـ ــأى املـ ـ ّ
ـدرب
وقـتـهــا ضـ ــرورة مـنــح الــاعــب املــزيــد
م ــن ال ــوق ــت ل ـلــراحــة ،وتـمـضـيــة وقــت
إضافي مع ناديه الجديد في مدينة
تــوريـنــو اإليـطــالـ ّـيــة .بعد االستبعاد
األخير ،سيكون الالعب قد ابتعد عن
املنتخب منذ دور الـ 16لكأس العالم،
ً
وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى الـ ـبـ ـط ــوالت الــرس ـمـ ّـيــة
ّ
ّ
املقررة عام  ،2019ما سيشكل ضربة
للمنتخب البرتغالي بغياب ّ
هدافه
التاريخي ،الــذي ّ
سجل  85هدفًا في
 154مباراة مع منتخب بالده.
م ـشــاكــل ك ـث ـيــرة ع ــان ــى مـنـهــا الـنـجــم
الـبــرتـغــالــي بـعــد خ ــروج ــه م ــن ن ــادي
ريـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ،بـ ـ ــدأت
بصعوبة تأقلمه في مبارياته األولى
مع يوفنتوس في الدوري اإليطالي،
ث ـ ـ ّـم ط ـ ـ ــرده فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى مــن
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،وتـضــاعـفــت
ب ـعــد أن ّ
وج ـه ــت ل ــه تـهـمــة اغـتـصــاب
من «كاثرين مويورغا» التي أعادت
الـ ـح ــادث ــة إل ـ ــى  2009ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة األمـيــركـ ّـيــة .أم ـ ٌـر نـفــاه أفضل

الع ـ ــب فـ ــي الـ ـع ــال ــم  5مـ ـ ـ ـ ّـرات بـ ـش ـ ّـدة،
ّ
بشكل
متوعدًا بعودته إلــى املــاعــب
ٍ
أقوى.
وأوض ــح امل ـ ّ
ـدرب البرتغالي ،مؤخرًا،
ّ
أن ق ـ ـ ـ ــرار اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ال ـ ــاع ـ ــب ج ــاء
بالتراضي بعد الحديث مع رونالدو
نفسه ،ومع رئيس االتحاد البرتغالي
ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،فـ ـي ــرن ــان ــدو غ ــوم ـي ــز،
ّ
حيث ارت ــأى الثالثي أن مــن األنسب
ّ
للعب ولغرفة املالبس غياب النجم
ّ
البرتغالي هــذه الفترة .وأكــد املـ ّ
ـدرب
ّ
أنه سيعود في املستقبل القريب بعد
ّ
أن ت ـحــل امل ـشــاكــل ،مـعــربــا ع ــن دعـمــه
ّ
الـكــامــل لــاعــب على إثــر التحقيقات
ّ
معه في الواليات املتحدة.
مـ ـش ــاك ــل أخ ـ ـ ـ ــرى عـ ـصـ ـف ــت ب ــالـ ـك ــرة
ّ
ّ
البرتغالية مؤخرًا ،تجلت في قضايا
ّ
ال ـف ـس ــاد ال ـت ــي وجـ ـه ــت ل ـب ـعــض فــرق
الـ ــدوري املـحـ ّـلــي ،حـيــث ت ـ ّ
ـورط نــادي
بـنـفـيـكــا ف ــي ق ـض ــاي ــا ج ــرا ًئ ــم رش ــوة
واس ـت ـغ ــال ن ـف ــوذ ،إض ــاف ــة إل ــى دفــع
رشــى لبعض العبي أنــديــة فيتوريا
سيتوبال ،وديبورتيفو داس آفيس،
وب ــاك ــوس دي ف ـي ــري ــرا ،بـغـيــة ال ـفــوز
عـ ـل ــى الـ ـغ ــري ــم ال ـ ـل ـ ــدود ب ـ ــورت ـ ــو ،مــا
ّ
ه ــز أوسـ ــاط ك ــرة ال ـقــدم الـبــرتـغــالـ ّـيــة.
داه ـ ـمـ ــت الـ ـش ــرط ــة م ـل ـع ــب ب ـن ـف ـي ـكــا،
بــاإلضــافــة إل ــى مـنـشــآت ثــاثــة أنــديــة
برتغالية أخ ــرى مــن الــدرجــة األولــى
في لشبونة وسيتوبال وفي العديد
ـزء من
مــن مــدن شـمــال الـبــرتـغــال كـجـ ٍ
التحقيق .ويسعى املنتخب على إثر
هــذه املـشــاكــل إلــى أن يظهر بصورة

كريستيانو رونالدو

أندريه سيلفا

أركاديوش ميليك

ّ
جيدة في دوري األمم األوروبية ،كي
ّ
يـمـحــو ال ـص ــورة الـســيـئــة ال ـ ّتــي ظهر
عـلـيـهــا ب ـعــض الع ـب ـيــه م ــؤخـ ـرًا على
غرار كريستيانو رونالدو ،وقضايا
الفساد التي وجهت لألندية.
على الجانب اآلخ ـ ّـر ،يــدخــل منتخب
بولندا اللقاء متمنيًا صحوة نجمه
ّ
األول روبـ ـي ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي في
م ـبــاراتــه امل ـئـ ّ
ـويــة مــع املـنـتـخــبّ .أي ــامٌ
عصيبة يعيشها النجم البولندي،
ّ
حيث إن ه ـ ّـداف ال ــدوري األملــانــي في
ّ
ّ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،ل ــم يـتـمــكــن م ــن هــز
ّ
ال ـش ـبــاك ف ــي امل ــوس ــم ال ـحــالــي إل في
 3مـنــاسـبــات فـقــط .تــراجـ ٌـع كبير في
أداء ّ ليفا ،جــاء وليد عــدم االستقرار
ال ـفــنــي ف ــي ال ـن ــادي ال ـب ــاف ــاري ،حيث
يـعـيــش ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ أح ــد أس ــوأ
م ــواس ـم ــه ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق م ــع املـ ــدرب
الـ ـك ــروات ــي ن ـي ـكــو ك ــوف ــات ــش ،قــابـعــا
ف ــي امل ــرك ــز الـ ـس ــادس ب ـعــد  7ج ــوالت
م ــن عـمــر مـســابـقــة ال ـ ــدوري األمل ــان ــي،
خـلــف املـتـصــدر بــروسـيــا دورتـمــونــد
ّ
ويعول أنصار منتخب
بأربع نقاط.
ّ
بــول ـنــدا ع ـلــى ت ــأل ــق نـجـمــي نــابــولــي
امل ـهــاجــم أرك ــادي ــوس مـيـلـيــك والع ــب
الـ ـ ــوسـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــوتـ ــر زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي فــي
بطولتي الـ ــدوري اإليـطــالــي ودوري
أبـطــال أوروب ــاٌ .
أداء رائ ــع ثـ ّـبــت أقــدام
الالعبني في تشكيلة اإليطالي كارلو
أن ـش ـي ـلــوتــي ،ل ـي ـقــودا نــابــولــي بفعل
أدائهما الالفت إلــى وصافة الــدوري
ّ
املتصدر
اإليطالي بـ  18نقطة ،خلف
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس بـ ـ ـ ــ 6ن ـ ـق ـ ــاط ،وص ـ ـ ـ ــدارة
مـجـمــوعــة فــي دوري أب ـطــال أوروب ــا
ت ـضــم ك ــل م ــن ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي
وباريس سان جيرمان الفرنسي.
ي ــدخ ــل امل ـن ـت ـخــب ال ـب ــول ـن ــدي ال ـل ـقــاء
وع ـي ـنــاه مـنـصـ ّـبـتــان عـلــى ال ـف ــوز وال
ّ
خاصة بعد التعادل في
شيء غيره،
املواجهة األولــى أمــام إيطاليا .هدف
بيوتر زيلينسكي في الدقيقة الــ،40
ّ
ّ
ظــل صــامـدًا حتى الدقيقة ال ــ ،78إلى
أن جــاء هــدف العــب وســط تشيلسي
ج ــورج ـي ـن ـه ــو ،ل ـي ـن ـقــذ امل ـن ـت ـخــب مــن
الهزيمة على ملعب ريناتو دال آرا في
مدينة بوبونيا ،فــي أولــى مباريات
املجموعة الثالثة من املستوى ّ
األول
في دوري األمم األوروبية.
ٌ
ّ
مخيب لبولندا في كأس العالم
أداء
ّ
على األراض ــي الــروســيــة ،أنـهــى حلم
ّ
البولنديني باكرًا بعد أن خرجوا من
ّ
دور املجموعات ،حيث حل املنتخب
البولندي رابـعــا فــي املجموعة التي
ًّ
ضـ ّـمــت ك ــا مــن كولومبيا ،السنغال
ّ
والـ ـي ــاب ــان ،م ــن دون أن ي ـت ـمــكــن من
العبور إلى دور الـ .16وهو ما يسعى
ّ
البولنديون لتجاوزه عندما يقابلون
ً
البرتغال فــي ش ــورزوف ،فـضــا عن
ّ
رد االعـتـبــار بعد أن خــرجــت بولندا
أمــام البرتغال مــن ربــع نهائي كأس
أمم أوروبا .2016

تأمل الجماهير
البولندية أن
يستعيد روبيرت
ليفاندوفسكي
مستواه
(كريستوف
ستاش ــ أ ف ب)
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أحفاد «الفايكينغ» في موسكو

السويد تالقي روسيا بذكريات المونديال
حسن رمضان
يلتقي في الجولة الثالثة من البطولة
األوروبـ ـ ّـيـ ــة ال ـج ــدي ــدة ،وال ـت ــي عــرفــت
ب ــاس ــم «دوري األم ـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة»،
منتخبان أبهرا العالم في املونديال
الـ ــروسـ ــي األخ ـ ـيـ ــر .ي ـس ـت ـعــد كـ ــل مــن
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي واملـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ل ـ ـخـ ــوض غ ـ ـمـ ــار املـ ـ ـب ـ ــاراة
الثانية لهما في بطولة دوري األمم.
م ـبــاراة يصعب الـتـكـ ّـهــن بنتيجتها،
وذل ــك نـظـرًا إل ــى املـسـتــوى املـتـقــارب،
عـلــى الــرغــم مــن تـقــديــم روس ـيــا على
أرضـهــا فــي حزيران/يونيو املاضي
ّ
أداء مميزًا فــاجــأت بــه العالم .يحتل
«ال ـ ـ ــدب الـ ــروسـ ــي» امل ــرك ــز األول فــي
صدارة املجموعة الثانية من الدرجة
الثانية « »GROUP Bبرصيد ثالث
نقاط من مباراة واحــدة خاضها في
ال ـب ـطــولــة ،وال ـت ــي ح ـقــق فـيـهــا ال ـفــوز
على املنتخب الثالث في املجموعة،
وهـ ــو مـنـتـخــب ت ــرك ـي ــا .األخـ ـي ــر ،هو
الوحيد فــي املجموعة الثانية الــذي
لـعــب م ـبــاراتــن أم ــام كــل مــن روسـيــا
ّ
وال ـســويــد ،حـيــث تـمــكــن مــن تحقيق
ع ـ ـ ــودة مـ ـم ـ ّـي ــزة فـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة أمـ ــام
املنتخب السويدي ،إذ قلب النتيجة
من  1-2إلى  2-3في الدقائق األخيرة
مــن امل ـبــاراة الـتــي أقيمت على ملعب
ّ
«فريندز» في السويد .إال أن املنتخب
ال ـتــركــي ُم ـن ــي بـهــزيـمـتــه األول ـ ــى في
البطولة األوروبـيــة عندما خسر في
املـ ـب ــاراة االف ـت ـتــاح ـيــة أمـ ــام املـنـتـخــب
الروسي.
ّ
الروسية
تـطـ ّـور كبير شهدته الـكــرة
خ ـ ــال ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،كـيــف
ذلـ ـ ــك؟ ق ـب ــل ب ــداي ــة ال ـب ـط ــول ــة األغ ـل ــى
ّ
يتذيل
واألهم ،كان املنتخب الروسي
ترتيب تصنيف املنتخبات املتأهلة
ّ
ل ـكــأس ال ـع ــال ــم ،إال أن رجـ ــال امل ــدرب
ستانيسالف شيرشيزوف كــان لهم

يعتبر صانع ألعاب المنتخب السويدي فورسبيرغ القلب النابض للفريق ( إيفرم لوكاتسكي  -أ ب)

رأي آخ ــر ،ب ــل إن ه ــذا الـتـصـنـيــف لم
يكن له أي عالقة بما ّ
قدمه أصحاب
األرض ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة .ف ـ ـ ــوز أم ـ ــام
املنتخب السعودي بخماسية نظيفة
ف ــي املـ ـب ــاراة االف ـت ـتــاحـ ّـيــة ،ت ــاه فــوز
آخــر أم ــام املنتخب امل ـ ّصــري .استمر
ال ـح ـلـّـم ال ــروس ــي ،ب ــل إنـ ــه خــالــف كل
الـتــوقـعــات وك ــل معايير املـنـطــق في
ّ
عــالــم ك ــرة ال ـقــدم ،حـيــث تـمــكــن زمــاء
دينس تشيريشيف ،العــب فالنسيا
االس ـبــانــي ،مــن ال ـفــوز أم ــام املنتخب
اإلسباني .وخرج املنتخب من الدور
ربــع النهائي أم ــام كــرواتـيــا بركالت
ال ـج ــزاء اي ـض ــا .وخـ ــال ه ــذه امل ـب ــاراة
أمــام السويد ،ستعتمد روسيا على
الع ــب الــوســط ديـنـيــس تشيريشيف
بهدف تمويل خط املقدمة بالكرات،

إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر غ ــول ــوف ــن
املوهوب ،واملطالب بتقديم مستوى
افضل من الذي قدمه في كاس العالم.
كـ ــذلـ ــك سـ ـيـ ـج ــري ف ـ ــي خ ـ ــط امل ـق ــدم ــة
االعتماد على املهاجم ارتيم دزيوبا.

ّ
يحتل المنتخب الروسي صدارة
المجموعة الثانية بعد الفوز على
تركيا في المباراة األولى
وف ــي مـعــرض الـحــديــث عــن الالعبني
ال ـ ــروس ،ت ـ ّـم تــأكـيــد غ ـيــاب نـجــم خط
الوسط ألكسندر أروخني عن منتخب
بالده للمواجهتني املقررتني أمام كل
من منتخب السويد وتركيا ،بداعي

اإلص ــاب ــة .وذك ــرت تـقــاريــر صحافية
روس ـ ـ ـيـ ـ ــة أن أروخـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ــن ي ـت ـم ـكــن
مـ ــن الـ ـلـ ـح ــاق ب ـب ـع ـث ــة امل ـن ـت ـخ ــب فــي
املواجهتني املقبلتني ،بسبب إصابة
تـ ـع ــرض ل ـه ــا خـ ـ ــال مـ ـ ـب ـ ــاراة فــري ـقــه
زينيت ســان بطرسبورغ أمــام فريق
ّ
فعاليات الــدوري
كــراسـنــودار ضمن
ال ــروس ــي .وق ـب ــل ّأي ـ ــام ك ــان ق ــد أعـلــن
نجم حراسة املرمى الروسي إيجور
أك ـي ـن ـف ـيــف اع ـ ـتـ ــزال ال ـل ـع ــب ال ــدول ــي،
والتركيز على مواصلة مشواره مع
فريق سيسكا موسكو.
وسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــواج ـ ـ ــه امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـ ــروسـ ـ ــي
مـنـتـخــب ال ـس ــوي ــد ،ال ـ ــذي بـ ـ ــدوره لم
يـكــن لـقـمــة ســائـغــة فــي بـطــولــة كــأس
ّ
الـ ـع ــال ــم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .ت ـم ــك ــن م ـح ــارب ــو
ّ
«الفايكينغز» من التأهل إلــى الــدور

ال ـث ــان ــي ،ف ــي مـجـمــوعــة خ ــرج حــامــل
ال ـل ـقــب ف ــي  2014امل ـن ـت ـخــب األمل ــان ــي
منها برصيد ثــاث نقاط فــي املركز
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر .إنـ ـ ـج ـ ــاز ك ـب ـي ــر لـلـمـنـتـخــب
السويديّ ،
توجه بالتأهل إلى الدور
ّ
رب ــع ال ـن ـهــائــي أي ـض ــا ب ـعــد أن تـمــكــن
من الفوز على املنتخب السويسري
فــي دور ال ــ 16بهدف مــن دون رد .لم
يستطع زمالء نجم اليبزيغ األملاني
ايـمـيــل فــورسـبـيــرغ م ـجــاراة منتخب
األس ــود الثالثة املنتخب اإلنكليزي
في دور الربع نهائي ،ليخرجوا من
هــذا الــدور مرفوعي الــرأس ورافعني
اسـ ــم ب ــاده ــم عــال ـيــا ف ــي امل ــون ــدي ــال.
يـ ـعـ ـتـ ـب ــر ص ـ ــان ـ ــع أل ـ ـ ـعـ ـ ــاب امل ـن ـت ـخ ــب
السويدي فورسبيرغ القلب النابض
ل ـل ـف ــري ــق ،ح ـي ــث إن ج ـم ـي ــع الـ ـك ــرات
وال ـه ـج ـمــات تـنـطـلــق م ــن قــدمــي هــذا
الــاعــب امل ـهــاري ،ال ــذي ارتـبــط اسمه
بعدة فرق اوروبية من بينها الكبير
اإليطالي ميالن في فترة االنتقاالت
ّ
ال ـص ـي ـف ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ،إال أنـ ــه اخ ـت ــار
ّ
ال ـب ـق ــاء ف ــي اليـ ـب ــزي ــغ ،ربـ ـم ــا ل ــزي ــادة
خبرته وليصبح جاهزًا في امليركاتو
املـقـبــل ليحمل شـعــار فــريــق ينافس
عـلــى ال ـب ـطــوالت األوروب ـ ّـي ــة .امل ـبــاراة
س ـت ـك ــون ع ـلّــى األراضـ ـ ـ ــي ال ــروس ـي ــة،
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن تـ ـك ــون ال ـس ـي ـطــرة
ألب ـن ــاء ش ـيــرش ـيــزوف ،ن ـظ ـرًا إل ــى ما
ّ
قدمه املنتخب في بطولة كأس العالم
ّ
األخيرة ،معلنني هوية فريق يصعب
التغلب عليه .ما يمكن أن يكون في
صالح املنتخب الــروســي ،فــوزه امام
املنتخب التركي «العنيد» في الجولة
ّ
األولى ،املنتخب عينه الذي تمكن من
قلب الطاولة على املنتخب السويدي
في أرضه وبني جماهيره ،ما يعطي
ّ
معنوية
املنتخب الــروســي «دف ـعــة»
ّ
يتسلح بها قبل أن يستضيف إحدى
أصـ ـع ــب ال ـ ـ ــدول االس ـك ـن ــدن ــاف ـي ــة فــي
الفترة األخيرة ،السويد.

أخبار دولية
◄ روني يدافع عن مورينيو

◄سامباولي يكشف سبب معاناة ميسي
اعترف خورخي سامباولي ،املدير الفني السابق ملنتخب األرجنتني ،أن
«األلبيسيليستي» كان «يعاني في كل مباراة في مونديال روسيا ،نظرًا إلى
حتمية الفوز التي كانوا مطالبني بها» .وأوضح سامباولي ،في أول حوار له
بعد اإلقالة من تدريب األرجنتني« ،أعتقد أننا استعددنا جيدًا للمونديال،
ولكن األداء في البطولة نفسها لم يكن جيدًا .كان يجب أن نلعب بتوازن
أكبر حتى ال تأتي حتمية الفوز لالعبي األرجنتني بمزيد من الضغوطات،
كل مباراة كانت بمثابة املعاناة».
وأضاف ابن الـ 58عامًا ّأن تجربة تدريب العب بحجم ليونيل ميسي كانت
«مذهلة» ،مشيدًا في الوقت ذاته بالتزامه واحترافيته« ،ليو عانى أكثر من أي
العب لعدم ظهوره باملستوى املطلوب ،املسؤولية امللقاة على عاتقه كانت
ثقيلة للغاية ،ال سيما مع تراجع األداء على صعيد املجموعة ككل» .وأشار
سامباولي إلى أن الفريق ّ
مر بعام عاصف ومليء بالتحديات ،وكان على
ّ
الجهاز الفني والالعبني الفوز في كل مـبــاراة ،حيث يــرى أن تركة تدريب
منتخب بحجم األرجنتني ثقيلة للغاية ،ولهذا كــان من الصعب أن يكون
هناك دور للموهبة.

دافع الهداف التاريخي ملانشستر يونايتد اإلنكليزي واين روني ،الذي يلعب
حاليًا مع دي سي يونايتد األميركي ،عن املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو،
رغم أن األخير كان السبب في رحيله عن «الشياطني الحمر» ،وطالب العبي
ّ
وتحمل مسؤولياتهم.
الفريق بالنهوض
ونقلت صحيفة دايلي تلغراف البريطانية عن روني الذي سجل  253هدفًا
بقميص اليونايتد قوله« :الــوضــع صعب .بالنسبة إلــى الالعبني واملــدرب،
كانت بداية موسم صعبة للغاية» .وواصــل «أعلم بـ ّ
ـأن الكثيرين يلومون
ّ
جوزيه ،لكني قلت قبل أسبوعني ،على الالعبني أن ينهضوا .عليهم تحمل
مسؤولياتهم واالرتقاء بمستواهم».
ورأى روني ( 32عامًا) أنه مهما قام املدرب بمجهود جبار ،فاألمر «يتعلق
بالالعبني املــوجــوديــن على أرض امللعب للتطبيق ،واألغ ـلــب على صعيد
جماعي» ،معتبرًا ّأن ما يمر به فريقه السابق ناجم عن عدة عوامل مجتمعة،
لكن «جوزيه هدف سهل .على بعض الالعبني أن يلعبوا بشكل أفضل».

◄ العبان روسيان يعتديان على مسؤول حكومي
يــواجــه العـبــا كــرة الـقــدم الــروسـيــان بــافــل مــامــايــف وألـكـسـنــدر كوكورين
احتمال السجن لفترة قد تصل إلى خمسة أعوام ،العتدائهما على مسؤول
حكومي في أحد مقاهي موسكو ،في قضية أثارت ضجة كبيرة في البالد.
ودفع االعتداء من قبل الالعبني الدوليني السابقني وزارة الداخلية إلى فتح
تحقيق ،بينما اعتبر الكرملني أن االعتداء «بغيض».
وقام مامايف ،العب خط وسط فريق كراسنودار ،وكوكرين ،مهاجم زينيت
ســان بطرسبورغ ،باإلعتداء بالضرب على مسؤول في وزارة التجارة في
مقهى فــي العاصمة الــروسـيــة .وأظ ـهــرت أشــرطــة كــامـيــرات املــراقـبــة ّأن أحد
الالعبني ضرب املسؤول دينيس باك بكرسي أثناء جلوسه في املقهى ،ليقوم
بعدها الالعب الثاني بتوجيه صفعات له ،قبل أن يتدخل موظفو املقهى وعدد
الالعبني ّ
َ
وجها
من مرتاديه إلبعاد الالعبني عنه .وأفادت تقارير صحافية بأن
أيضًا إهانات عنصرية وعرقية بحق املسؤول ذي األصول الكورية.

بوغبا :هؤالء يستحقون الكرة الذهبية أكثر مني

اعتبر الفرنسي بول بوغبا ّأن مواطنيه أنطوان غريزمان وكيليان مبابي
ورافايل فاران يستحقون أكثر منه نيل جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب
كرة قدم في العالم ،والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.
وقــال بوغبا عن زمالئه املرشحني للكرة الذهبية« :ال يمكنني أن أسمي
أحدًا منهم .لكن آمل من كل قلبي أن يكون (الفائز) أحد هؤالء الثالثة» ،أي
غريزمان وفاران ومبابي ،معتبرًا ّأن مواطنه نغولو كانتي يستحقها أيضًا.
وأضاف الالعب البالغ من العمر  25عامًا ،والذي خاض  62مباراة دولية مع
منتخب بالده« ،هذا كل ما آمله في أي حال (نيل أحد زمالئه الكرة الذهبية)
ّ
ألن الكثيرين يستحقونها .أنا ال أضع نفسي في هذه الخانة».
ووردت أسماء ستة العبني فرنسيني من التشكيلة التي أحرزت لقب كأس
العالم  2018في روسيا ،ضمن املرشحني الثالثني للكرة الذهبية ،والتي من
املقرر أن تعلن املجلة اسم الفائز بها في الثالث من كانون األول/ديسمبر
املقبل.
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العالم

ّ
الكويت بين «دبين داشرين»
قضية

وفيق قانصوه
عام  ،1966افتتحت جامعة الكويت رسميًا ،وكان قوامها
 418طالبًا وطالبة .بعد ًأكثر من نصف قرن ،في ،2018
يخوض الكويتيون جداال حول منع االختالط في الجامعة،
بعدما نجح االسالميون عام  1996في إصدار قانون
يقضي بالفصل التام بني الذكور واإلناث في قاعاتها ،على
أن تعمل الحكومة على تطوير مبانيها بما يضمن منع
االختالط تمامًا!
ّ
التغول السلفي الخليجي الذي رعته الجارة الكبرى،
اململكة العربية السعودية ،قضى في طريقه على الحركة
املسرحية والثقافية التي شهدتها البالد منذ ما قبل

استقاللها ،ويكاد يقضي على سياسة النأي بالنفس
اخترعها الكويتيون قبل اللبنانيني بسنوات طويلة.
التي
ً
ليس تفصيال أن يرفض الكويتيون اعتماد سفير لبناني
شيعي في بلدهم لـ«أسباب داخلية» ،بعدما كانت الكويت،
بني سبعينيات القرن املاضي وتسعينياته ،عضوًا في
ُ ّ
معظم اللجان العربية التي شكلت لوقف حروب الطوائف
ّ
اللبنانية املتناحرة« .الفكر املنغلق بات أكثر تحكمًا
بمجتمعنا ،والطبقة السياسية تكاد تقف عاجزة في
مواجهته» ،ينقل قادمون من الكويت عن لسان أحد
املسؤولني.
في الخليج اليوم ال صوت يعلو فوق صوت جنون «الدب
الداشر» السعودي .اإلمارة الصغيرة املحشورة بني جيران

اقوياء وأشقاء ال يخفون طمعهم بأرضها ونفطها،
تستشعر خطرًا لم تعرفه منذ ّ
قرر صدام حسني إعالنها
واحدة من محافظات العراق عام  .1990القلق كبير من
ّ
افتقاد مظلة مجلس التعاون الخليجي التي فككها الثنائي
السعودي ـ ـ االماراتي ،وهو إلى تعاظم لقناعة الكويتيني
ماض في التصعيد الى حيث ال مكان
بأن هذا الثنائي
ٍ
للحياد واملشي على حبل رفيع بني املتصارعني ،وهي
اللعبة التي لطاملا أتقنتها االمارة الصغيرة .قد يكون
شيوخ آل الصباح قريبا أمام مرارة االختيار :معنا أم
علينا ،وسط الضغوط املتزايدة ملغادرة مربع الوساطة
والحيادية ،وإال استجرار الغضب السعودي .غضب كانت
مالمحه ّبينة في زيارة محمد ابن سلمان األخيرة لـ«حل»

مقالة

انكشاف «التحالف» في
جنوب اليمن :صحوة من
الوعود المعسولة
لقمان عبد الله
الخالف النفطي الحدودي بني البلدين .إبن سلمان لم ّ
يتردد في ضرب
ركيزتني أساسيتني لالستقرار في بلده ،العائلة املالكة واملؤسسة
الدينية ،ولم يتوان عن فك عرى التحالف الخليجي وحصار دولة عضو
في مجلس التعاون في سابقة خليجية ...وبالتالي ،ليس ما يضمن
عدم وقوع «األمير املغامر» تحت إغراء التدخل في عملية الخالفة
لألمير الثمانيني داخل العائلة الحاكمة الكويتية املتماسكة تاريخيًا.
وفي ظل وجود مجلس أمة شعبوي وصدامي ،فإن مخاطر كهذه
تصبح أكثر جدية.
في واشنطن ،الحليف االستراتيجي التاريخي لإلمارةّ ،
«دب
ّ
داشر» آخر ال يقل جنونًا .في أيلول املاضي ،زار الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح واشنطن للقاء الرئيس األميركي دونالد
ترامب وإقناعه باعتماد «النموذج الكوري» في وجه ايران :الضغط

من أجل الحوار .القلق الكويتي كبير مما بعد الرابع من تشرين
الثاني املقبل ،موعد بدء تطبيق العقوبات األميركية على الدولة
الجارة الكبيرة .وهم سمعوا بوضوح من األميركيني أن هؤالء
ّ
لن يوفروا الضغط على أي من حلفائهم ،بكل الوسائل ،لاللتزام
بتنفيذ العقوبات .هنا ،أيضًا ،قد تكون االمارة التي تستضيف 40
ألف ايراني وترتبط مع ايران باتفاقات اقتصادية وتجارية ،أمام
االختيار الصعب نفسه بني مغادرة مربع الحيادية والوسطية أو
استجرار الغضب األميركي.
ً
ّ
يتهيب الكويتيون حفلة جنون مقبلة على املنطقة .أوال ،ألن ايران،
في رأيهم ،تعاني من صعوبات كبيرة ،منذ القرار االميركي املجنون
باالنسحاب من االتفاق ّالنووي ،وثانيًا ألن اآلتي األميركي األعظم ،قد
ّ
يستجر ردًا ايرانيًا ال يقل «جنونًا».

من عبد العزيز إلى ابن سلمان:

الكويت هدف دائم!
بالعقلية نفسها التي يتعامل بها مع ملك البحرين ،حمد بن
توجه محمد بن سلمان ،الشهر الماضي ،إلى
عيسى آل خليفةّ ،
طامعًا في انتزاع موافقة على استئناف اإلنتاج النفطي
الكويتِ ،
جده
في المنطقة المشتركة .بدا ابن سلمان ،في ذلك ،شاهرًا سيف ّ
ظل يناكف الكويتيين حتى استحوذ
عبد العزيز آل سعود ،الذي ّ
ثلثي أراضيهم إبان عهد االستعمار البريطاني .لكن الصدمة
على َ
تلقاها «األمير المغرور» كانت في إصرار القيادة الكويتية على
التي ّ
نيل حقوقها السيادية قبل أي حديث آخر ،وهو ما ألجأه إلى الكذب
ومحاوالت إيقاع الفتنة ،في انتظار «الفرج» األميركي
دعاء سويدان
ُ
لم َيكن الكويتيون ،في معظم مفاصل
ت ــاري ـخ ـه ــم ،ع ـلــى وف ـ ــاق م ــع جـيــرانـهــم
ّ
الـسـعــوديــن .ظــلــت دائـمــا الخشية من
ّ
تغول آل سعود تسكن نفوس حاكمي
الدولة الخليجية .حتى عندما أسدى

م ـ ِّ
ـؤس ــس الـ ــدولـ ــة ،مـ ـب ــارك ب ــن ص ـبــاح
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،كـ ــل أش ـ ـكـ ــال الـ ــدعـ ــم لـعـبــد
الـعــزيــز آل سـعــود مــن أج ــل اسـتــرجــاع
الرياض وإطالق مسار تأسيس الدولة
السعودية الثالثة ،إنما كانت ُت ِّ
حركه
خ ـش ـيــة م ــن آل ال ــرش ـي ــد ال ــذي ــن ات ـســع
حينها نفوذهم في نجد على نحو بات

ليس ملك البحرين!
بكثير من الصلف تعامل ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان ،مع الكويتيني خالل زيارته
ُ
ّ
ناظر ما هو موجود في البحرين،
األخيرة إليهم وما أعقبها .كان في ظنه ربما أنه سيلقى قيادة ت ِ
حيث يقول آل سعود آلل خليفة افعلوا فيفعلوا ،أو امتنعوا فيمتنعوا .لكن رد فعل الكويتي ،الذي
لم يخرج عن حدود اللياقة والدبلوماسية ،حمل ابن سلمان على سلوك سبل أخرى .هكذا ،لم يجد
نجل امللك ضيرًا في الكذب في شأن محادثاته مع القيادة ّ الكويتية ،زاعمًا أمورًا غير موجودة
ً
أصال ،من قبيل أن ثمة خالفًا داخل الكويت حول كيفية حل مشكلة الحقول النفطية املشتركة.
من الفشل ،إنما تستهدف أيضًا زرع
وهي مزاعم ال يقتصر الغرض منها على محاولة الهروب ُ َ
فتنة داخل البيت الكويتي ،من خالل الحديث عن أجنحة لم يعلم إلى اآلن أن لها وجودًا في الكويت
كما هي الحال في اإلمارات والبحرين؛ إذ من املعروف عن الحكم الكويتي تماسكه الداخلي
والتفاف أقطابه حول عائلة آل الصباح .والجدير ذكره ،هنا ،أن املالبسات التي رافقت زيارة ابن
سلمان إلى الكويت أثارت الكثير من السخط
في أوساط النشطاء واملواطنني الكويتيني ،الذين
استذكروا االستيالء السعودي على األراضي
الكويتية أيام االستعمار البريطاني ،وكذلك
الحصار الذي فرضته السعودية على بالدهم
ما بني عشرينيات وأربعينيات القرن املاضي،
ُم ّ
جددين رفضهم التمنني السعودي املتواصل
لهم بمساندتهم إبان الغزو العراقي ألرضهم.
(األخبار)

ُم ّ
هددًا آلل الصباح .على أن ذلك يبقى
«معروفًا» جعله مباركًا في عبد العزيز
بمعزل عن أسبابه« .معروف» سرعان
ّ
م ــا ت ـن ــك ــر ل ــه ّأول مـ ـل ــوك ال ـس ـع ــودي ــة،
واضـعــا نصب عينيه هــدف االستيالء
ِ
على الكويت.
ّ
لعل الرجوع إلى تأريخ العالقات ّإبان
َ
عـهــدي عبد الـعــزيــز وســالــم بــن مبارك

ال ـص ـبــاح (ال ـح ــاك ــم ال ـتــاســع لـلـكــويــت)
يـبـ ّـدو األكـثــر إف ــادة فــي فهم طبيعة ما
ي ـك ــنــه الـ ـط ــرف ــان لـبـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض.
مبكرًا ،استشعر سالم خطورة تنامي
نـفــوذ األم ـيــر ال ـس ـعــودي فــي الـجــزيــرة.
وم ـ ــن هـ ـن ــا ،ب ـ ــدأ ع ـم ـلــه ع ـل ــى تـحـصــن
األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـك ـ ًـوي ـت ـي ــة (ال ـ ـتـ ــي لـ ــم تـكــن
يومذاك ُم َّ
رسمة حدودها مع األراضي
ال ـن ـجــديــة) ،بــوضــع ع ــام ــات حــدوديــة
فاصلة بني
عند ميناء بلبول كنقطة
ّ
نجد والـكــويــت .خطوة لــم يتأخر الــرد
ال ـس ـع ــودي عـلـيـهــا بـتـسـلـيــط قـ ــوة من
«اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان» (إخ ـ ـ ــوان م ــن أطـ ـ ــاع ال ـل ــه)
ع ـل ــى ال ـك ــوي ـت ـي ــن ،ل ـت ـنــدلــع ع ـق ــب ذل ــك
موقعة الجهراء الشهيرة التي آلت إلى
االحتكام للبريطانيني.
ام ـت ـن ــع ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون عـ ــن م ـس ــان ــدة
ّ
الكويتيني ،وتركوا ساملًا «يقلع شوكه
ب ـيــديــه» ،إل ــى أن ع ــاد بـيــرســي كــوكــس
مندوبًا ساميًا للحكومة البريطانية
إلى العراق .في ميناء العقيرّ ،
أسر عبد
العزيز لكوكس ،للمرة األولــى ،بما في
نفسه :الكويت جــزء من «ممتلكاتنا».
وب ـع ــد ق ــراب ــة سـنـتــن م ــن امل ـن ــاوش ــات،
تـ ّـمــت الصفقة بــن الـجــانــب الـسـعــودي
وراعيه البريطاني .في غياب الجانب
ال ـكــوي ـتــي ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد أص ـب ــح عـلــى
رأسـ ــه آن ـ ــذاك أح ـمــد ال ـجــابـ َـر ال ـص ـبــاح،
َّ
وفــي ميناء العقير نفسه ،خــط كوكس
ح ـ ــدود ن ـج ــدُ ،م ـضـ ّـم ـنــا إي ــاه ــا حــوالــى
ال ـث ـل ـث ــن مـ ــن م ـس ــاح ــة الـ ـك ــوي ــت .ومل ــا
اح ـت ـ ّـج أح ـمــد ال ـج ــاب ــر ،جـ ــاءه ال ـجــواب
البريطاني« :السيف أقــوى من القلم»،
إن لم تتنازل عن تلك األراضي بالسلم
فإن ابن سعود سينتزعها منك بالقوة.
أحـ ّـس أحمد بـ«الخيانة» ،لكنه اضطر
للموافقة أخـذًا في االعتبار تفوق ًعبد
الـعــزيــز الـعـسـكــري عـلـيــه ،وخـشـيــة من
إلحاق الكويت بالعراق.

ابن سلمان يستلهم ّ
جده

بـ ـم ــوج ــب م ـ ـعـ ــاهـ ــدة الـ ـعـ ـقـ ـي ــر ع ـي ـن ـهــا
(تـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر  ،)1922أقـ ّـر
البريطانيون إنشاء «منطقة محايدة»

أو «مشتركة» بني السعودية والكويت،
عـلــى طــريـقــة املـسـتـعـ ِـمــريــن ف ــي تلغيم
َ
املستعم ّرين .وبعد مــرور أكثر
حــدود
ُ
م ــن  40ع ــام ــا ،وق ـع ــت اتـفــاقـيــة تقسيم
ت ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة مـ ــا بـ ــن ج ـن ــوب ــي تــابــع
لـلـسـعــوديــة وش ـمــالــي ت ــاب ــع لـلـكــويــت.
ووفـ ـق ــا لــات ـفــاق ـيــة ال ـت ــي دخ ـل ــت حـ ّـيــز
ّ
التنفيذ عام  ،1970فإن لكل دولة سلطة
اإلدارة والـقـضــاء والــدفــاع على الجزء
ّ
التابع لها (مع تمتع الطرفني بحقوق
متساوية في الـثــروات) .سلطة لم تكد
ّ
تمر بضعة عقود على إقــرارهــا ،حتى
ّ
بدأت السعودية «التحرش» في مقلبها
 ،2009كــان ُيـفـتــرض أن
الـكــويـتــي .عــام ّ
ينتهي العقد املــوقــع ملــدة ِّ  50عامًا مع
ش ــرك ــة «شـ ـيـ ـف ــرون»ُ ،م ـمــث ـلــة ال ـجــانــب
الـسـعــودي فــي املنطقة املـشـتــركــة .لكن
الــريــاض ق ـ ّـررت تمديد العقد  30عامًا
دون اس ـت ـش ــارة الـكــويــت
إضــاف ـيــة م ــن ّ
أو مــوافـقـتـهــا .ع ــض الـكــويـتـيــون على
ال ـ ـ ـجـ ـ ــرح مـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وآث ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ع ــدم
التصعيد .إال أن ًالسعودية مضت في
ّ
الكويتية
تنمرها ،مستبيحة األراضي
ّ ً
في عمليات تصدير النفط ،ومتحكمة
بالتعيينات في املواقع الحساسة من
ّ
دون م ــراع ــاة مـتـطــلـبــات الـ ـت ــوازن بني
البلدين.
ّ
وم ـ ــع مـ ـم ــارس ــة الـ ـك ــوي ــت ح ــقـ ـه ــا فــي
الـتـضـيـيــق ع ـلــى «ش ـي ـف ــرون» لـنــاحـيــة
إجـ ــراءات الـعـمــالــة ك ـ ُـون األول ــى ليست
طــرفــا فــي االتـفــاقـيــة امل ـم ـ ّـددة سعوديًا،
قررت الرياض معاقبة جارتها بإعالن
وق ـ ــف اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـن ـف ـط ــي فـ ــي املـن ـط ـقـ ًـة
امل ـح ــاي ــدة (ُ ،)2015 - 2014مـتـسـ ّـبـبــة
ب ـخ ـســائــر ب ــال ـغ ــة ل ـل ـكــوي ـت ـيــن .كـتـمــت
ال ـكــويــت غـيـظـهــا م ــرة ثــال ـثــة ،وارتـ ــأت
ّ
الـسـعــي فــي ح ــل ال ـن ــزاع عـبــر الـقـنــوات
الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة ،ح ـتــى أن تـلــويـحـهــا
ّ
باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ظل
تلويحًا لم يسلك سبيله إلى التنفيذ.
غير أن أنجال عبد العزيز وأحفاده ال
يتركون «أشقاءهم» وشأنهم.
في الــ 30من أيلول /سبتمبر املاضي،
ّ
حـ ــط ولـ ــي ال ـع ـهــد الـ ـسـ ـع ــودي ،مـحـمــد
بن سلمان ،في الكويت ،بعدما بلغت
الضغوط األميركية عليه مستوى غير
مسبوق من أجل دفعه إلى زيادة إنتاج
الـنـفــط .كــل مــا فــي ال ــزي ــارة أوح ــى بــأن
الــرجــل ذه ــب إل ــى جـيــرانــه غــازيــا أكثر
ـاوضــا .مــن اإلخ ــاف فــي موعد
منه مـفـ ِ
الــزيــارة ،إلــى استباقها بــإرســال وزيــر
ال ـخــارج ـيــة عـ ــادل الـجـبـيــر السـتـطــاع

كل ما رافق زيارة ابن سلمان أوحى بأن النية فرض شروط ال عقد تسوية (أ ف ب)

األج ــواء ،إلــى اقتصارها على ساعات
م ـ ـ ـعـ ـ ــدودات بـ ـع ــدم ــا كـ ـ ــان ُم ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـررًا لـهــا
االستمرار ليومني ،جميعها مؤشرات
أنـبــأت بــأن النية فــرض شــروط ال عقد
تسوية.
خــاصــة لــم ي ـتـ ّ
ـردد اب ــن سـلـمــان نفسه
فــي الـجـهــر بـهــا فــي مقابلته األخ ـيــرة
مــع «بـلــومـبــرغ»« :األم ــور العالقة هي
جزء من مسائل ذات عالقة بالسيادة
ّ ّ
يتم حلها خالل الـ 50سنة املاضية،
لم
ّ
ّ
نستمر
وهم يريدون حلها اآلن قبل أن
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فــي اإلن ـتــاج ،ونـحــن نعتقد أن مسألة
عــال ـقــة م ـنــذ  50س ـنــة ي ـكــاد ي ـكــون من
ّ
املـسـتـحـيــل حــلـهــا فــي أســاب ـيــع قليلة.
لـ ـ ـ ــذا ،ف ـن ـح ــن ن ـع ـم ــل ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
اتـ ـف ــاق م ــع ال ـكــوي ـت ـيــن ل ـك ــي نـسـتـمـ ّـر
ف ــي اإلنـ ـت ــاج ل ـل ـس ـنــوات ال ـ ــ 5إل ــى الـ ــ10
املـقـبـلــة ،وف ــي الــوقــت ذات ــه نعمل على
ّ
ح ــل مـســائــل ال ـس ـيــادة» .بتعبير آخــر:
َ
فلينس الكويتيون لبضع سنني أنهم
دول ـ ــة ذات سـ ـي ــادة ،ول ـي ـس ـم ـحــوا لـنــا
بــاالسـتـيــاء عـلــى أراض ـي ـهــم ونفطهم

حـتــى نـشـبــع نـهــم الــرئ ـيــس األمـيــركــي
ّ
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،ومـ ــن ب ـع ــده ــا «ل ـك ــل
حادث حديث».

ّ
الكويت بين ّ
و«األمر»
«المر»

ّ
َ
ـخ ــب ظـ ــن ال ـكــوي ـت ـيــن ف ــي «ج ــار
ل ــم ي ـ ِ
ّ
ال ـس ــوء» .مـشــاعــر الـقـلــق الـتــي تـعــززت
عقب ان ــدالع األزم ــة الخليجية ،حتى
بلغت ّ
حد التباحث في ما يمكن فعله
حال ّ
تعرض الكويت لعدوان سعودي
(راج ــع :تقرير «أم ـيــري» فــي الكويت:

بدأت الخالفات
على المنطقة
المحايدة بين
البلدين عام 2009

السعودية قــد تهاجمنا! « -األخـبــار»
  18آب  ،)2018سرعان ما وجــدت ماّ
يصدقها على أرض الواقع .ولي العهد
ال ـس ـعــودي ال ــواث ــق بـ ــ«أوه ــام» محمد
ب ــن زاي ـ ــد ع ــن أن ال ـي ـم ــن «أصـ ـب ــح فــي
جيبنا» ،وأن بمقدوره ضرب ُعمان من
ّ
واملزهو بـ«حصاره»
البوابة اليمنية،
املفروض على قطر ،جاء إلى الكويت
وفي رأسه أن باستطاعته إخضاعها
مــن خ ــال اب ـتــزازهــا بـخــوفـهــا ،مثلما
فـ ـع ــل جـ ـ ـ ـ ّـده فـ ــي ع ـش ــري ـن ـي ــات الـ ـق ــرن
املــاضــي .لـكــن املـفــاجــأة أن الكويتيني
لــم يـكــونــوا ه ــذه امل ــرة لـ ّـيـنــي الـجــانــب،
وأبــدوا تمسكًا بحقوقهم على اعتبار
أن أي تنازل البن سلمان اليوم يمكن
أن ُي َ
غريه بما هو أكبر وأبعد ،وأفهموا
ً
األمـيــر الـشــاب أ َنــه إذا كــان مستعجال
ْ ّ
تسليف ترامب فليسلفه من كيسه ال
من كيس اآلخرين.
ه ــذا م ــا ب ــدا واض ـح ــا ف ــي مـقــابـلــة ابــن
س ـل ـم ــان مـ ــع «ب ـ ـلـ ــوم ـ ـبـ ــرغ» .لـ ــم يـنـكــر
الرجل استمرار الخالف مع الكويت،
لكنه حاول التذاكي بإلقاء فشله على
الكويتيني عندما تحدث عن أن «جزءًا
منهم يريد التمسك بمسائل السيادة
قبل املضي قدمًا ،والجزء اآلخر يؤيد
ما نحاول قوله» .ومع ذلك ،أبدى ولي
العهد السعودي تفاؤله بـ«الحصول
ع ـل ــى ش ـ ــيء مـ ــا ق ــريـ ـب ــا» ،م ـع ــرب ــا عــن
اعتقاده بـ«أنها مسألة وقت حتى ّ
يتم
ّ
ِّ ً
حلها» .فعالم يراهن؟ قد يكون مؤمال
ضغطًا أميركيًا يحمل الـكــويــت على
ّ
الـتــراجــع خـطــوة ،حتى ال تفقد مظلة
الحماية األميركية التي حالت إلى اآلن
دون انـفــات الغضب الـسـعــودي على
قطر .لكن هــذا الضغط ،الــذي ال يبدو
ّ
مستبعدًا فــي ظ ــل إع ــان األمـيــركـيــن
أكثر من مــرة سعيهم إلــى حل األزمــة،
لن يكون بالضرورة وفق ما يشتهيه
ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،إذ ق ــد ي ـت ـخــذ م ـســاريــن
م ـت ــوازي ــن (ع ـل ــى ال ــري ــاض وال ـكــويــت
في الوقت نفسه) ،أو قد ُي َ
مارس على
السعودية من دون الكويت!
أما إذا ارتــأت واشنطن إدامــة الخالف
كـ ـب ــؤرة ت ــوت ــر إض ــاف ـي ــة ف ــي الـخـلـيــج
إلــى جانب األزم ــة القطرية ،فسيكون
الكويتيون ،كما هــي حــال القطريني،
عـ ــرضـ ــة ل ـع ـم ـل ـي ــات سـ ـل ــب أم ـي ــرك ـي ــة
مـ ـق ــاب ــل ت ـح ـص ـي ـن ـه ــم م ـ ــن «ال ـ ـغ ـ ــول»
ال ـس ـعــودي .مقايضة ليست إال جــزءًا
من االستراتيجية األميركية الجديدة
ّ
الـقــائـمــة عـلــى تحصيل الـفــوائــد بــأقــل
ق ــدر م ــن ال ـت ـكــال ـيــف ،وال ـت ــي ال يـمــانــع
الـخـلـيـجـيــون امل ـن ــاوئ ــون لـلـسـعــوديــة
إلى اآلن االستجابة ملتطلباتها ،على
رغ ـ ــم ل ـج ــوئ ـه ــم إل ـ ــى خ ـ ـيـ ــارات بــدي ـلــة
ك ــان آخــرهــا  -فــي الـحــالــة الـكــويـتـيــة -
التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات
تـ ـف ــاه ــم م ـ ــع ال ـ ـص ـ ــن .عـ ـل ــى أن ت ـلــك
ال ـخ ـي ــارات تـبـقــى ق ــاص ــرة ع ــن إع ـتــاق
الــدول الخليجية الصغيرة مــن عقدة
ال ـض ـعــف وت ـب ـعــات ـهــا ،م ــا ل ــم ت ـت ـحـ ّـول
ّ
إل ــى اسـتــراتـيـجـيــة مـتـكــامـلــة ،تـتـكــتــل
بموجبها تلك الدول بوجه السعودية.

ّ
كل ما ُوعــد به أبناء املحافظات الجنوبية في اليمن
من حياة كريمة ،ورفع مستوى املعيشة بما يضاهي
الوضع في الــدول الخليجية ،واالنضمام الحقًا إلى
ّ
ّ
وتحول الوعد إلى
مجلس التعاون الخليجي ،تبخر.
كابوس ُي ِقلق أبناء تلك املحافظات حــول مستقبل
وجــودهــم ومصيرهم السياسي ووحــدة أراضيهم.
لـقــد ب ــدا ،خ ــال ال ـس ـنــوات ال ـثــاث املــاض ـيــة ،أن دول
َ
الخليج لم ت ُعد بحاجة إلى عمليات استقطاب جزئية
تلبية أله ــداف موضعية ،أو تعليل بقائها فــي هذا
البلد ،بعدما نجحت سياسة «التحالف» في تطويع
إرادة مــايــن املــواطـنــن الجنوبيني بشكل جمعي،
باألساليب الزائفة واملخادعة.
ً
لـكــن ذلــك لــم ُيـعـ ّـمــر طــويــا؛ إذ ســرعــان مــا انكشف
زيف الوعود بتساوي املواطن في الضفة الجنوبية
للجزيرة العربية ،مع شقيقه في الضفة الشمالية،
أي دول الخليج ،والتي لم تكن إال وسائل رخيصة
للجذب واالستيعاب ،وحــرف شريحة بأكملها عن
أهــدافــهّ ،
وزج شبابها فــي مـحــارق القتال ،وتوظيف
م ــوارده ــا وطــاقــات ـهــا ومــوق ـع ـهــا خ ــدم ــة لـلـمـشــاريــع
الـتــوسـعـيــة الـتــي تعطي الــريــاض وأب ــو ظـبــي مـيــزات
ّ
تؤهلهما للعب دور إقليمي أكبر.
لقد غابت مطالبات النخب وكتاب الرأي واألكاديميني
والسياسيني املتعلقة باالنضمام إلى مجلس التعاون
الخليجي ،أو بردم الهوة االقتصادية بني أبناء جنوب
اليمن وشعوب الخليج ،مقابل مشاركة أولئك في ّما
يسمى «عاصفة الحزم» .وانحدرت ّاملطالب ،في ظل
ما آل إليه الوضع االقتصادي ،وما خلفته سياسات
ّ
ـآس كارثية (فقر وجــوع
«التحالف» املتعمدة مــن مـ ٍ
وأم ــراض وأوبـئــة وأمـيــة) ،إلــى االقتصار على تأمني
لقمة العيش؛ إذ إن االنهيار ّ
الحاد في العملة اليمنية

أفقدها قيمتها ،ولم تعد رواتب املوظفني تكفي سوى
لبضعة أي ــام .لــم يـعــد أح ــد فــي جـنــوب الـيـمــن ،حتى
القريبون مــن االح ـتــال ،يـصـ ّـدق الــوعــود ،والحديث
ع ــن ه ـبــات أو ودائـ ــع أو دع ــم م ـشــاريــع وغ ـيــر ذل ــك.
ّ
وباملناسبة ،فإن الدعاية اإلعالمية السعودية ال تكف
عن الترويج لألخبار الزائفة حــول الدعم اإلنساني
واإلغ ــاث ــي الخليجي «ال ــام ـح ــدود» لليمن بالعموم
وال ـج ـن ــوب ب ــال ـخ ـص ــوص ،وك ــذل ــك إصـ ـ ــدار جـ ــداول
وأرقام فلكية عن املبالغ الوهمية التي تزعم تقديمها.
ّ
تستمر املاكينة اإلعالمية التابعة للنظامني
ولسوف
الـ ـسـ ـع ــودي واإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ف ــي إطـ ـ ــاق ت ـل ــك امل ــزاع ــم،
لالستفادة منها فــي املـحــافــل واملــؤسـســات الدولية
يكتف االح ـتــال بــإيـقـ ّـاع مواطني
وحـيــث ي ـلــزم .لــم َ ِ
ج ـنــوب الـيـمــن فــي شـ ـ َـرك أج ـنــداتــه ،بــل ول ــى عليهم
شخصيات ال تمتلك الكفاءة والخبرة واالختصاص،
وال الـحـيـثـيــات الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــا ّعـيــة والـقـبـلـيــة،
وه ــي م ــن املــوســومــن بـصـفــات الـتـمــلــق والـتــزيـيــف
واالنـتـهــازيــة ،والبحث عــن النفوذ والغنائم .وبعض
ـاب الـســوابــق ،فيما يــديــر بعضهم
ه ــؤالء مــن أصـحـ ّ
اآلخر عصابات منظمة تقتل وتنهب باألجر ،أو تقتل
وفق املشروع الخليجي الذي ال يحتمل الرأي اآلخر.
محافظات
يدير االحتالل الخليجي صراعًا داميًا في ّ
جنوب اليمن ،من خالل تصفية حسابات معقدة بني
األطــراف املحلية املتصارعة في ما بينها« :املجلس
االنتقالي الجنوبي» ،وحكومة أحمد عبيد بن دغر،
وحـ ــزب «اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،وأح ـي ــان ــا تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة».
والجانب األكبر من هذا الصراع القذر هو انعكاس
للخالف الخليجي بني كل من السعودية واإلمــارات
من جهة وقطر من جهة أخرى ،وقد انحدر ُليس ِقط
املحرمات والقيم والتقاليد ،ويكشف الشعب الجنوبي
على آلة قتل غاشمة ال تبقي وال تذر ،في حني بات
االنفالت األمني الشامل خارجًا عن أي قيود.
يـسـتـخــدم امل ـت ـص ــارع ــون ال ـن ـخــب الـجـنــوبـيــة وق ــودًا
َ
لتنازعهم على النفوذ والسيطرة ،في خطة ُمحكمة
َ
َ
ّتهدف إلى إبادة الخصم ،وإزالته من الوجود .وتعمد
كل من الرياض وأبــو ظبي ،في سبيل الوصول إلى
غــايــاتـهـمــا ،إل ــى إذك ــاء ال ـع ــداوة ،وزرع ب ــذور الحقد،
فــي مـشــروع تستهدفان مــن خــالــه السيطرة على
املفاصل الحيوية واالستراتيجية .وهو ما اقتضى
تشتيت الجنوبيني ،وتقسيمهم إلى مناطق وقبائل
وأجنحة وفصائلَ ،لي ُ
سهل استخدامهم في ضرب
ُ ّ
القوى املصنفة على أنها عدوة أو غير صديقة .وال
يقتصر األمر ،هنا ،على حزب «اإلصالح» ،بل يشمل
أيضًا القوى الوطنية املعارضة للهيمنة والسيطرة،
والتي ّ
تتعرض قياداتها وكوادرها لإلخفاء القسري
في السجون السرية ،أو التصفية الجسدية.
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الحدث

تهمة تصفية خاشقجي تلبس ابن سلمانّ :
بحث غربي عن «حكم مخفف»

ُ
ّ
ضيقت التحقيقات فرص الرياض في
التملص من مسؤوليتها في قضية
جمال خاشقجي ،فيما ثمة من يبحث،
في الوقت بدل الضائع ،قبل ثبوت التهمة
بـ«الصورة» ،عن مخرج بأقل الخسائر لمحمد
بن سلمان ،من خالل إظهار أن الهدف كان
االعتقال ،وليس االغتيال
بـ ــاتـ ــت م ــابـ ـس ــات ج ــريـ ـم ــة اغ ـت ـي ــال
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ج ـ ـمـ ــال
خــاش ـق ـجــي ،م ـك ـشــوفــة ،بــأن ـهــا جــرت
داخ ـ ـ ــل ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ َـي
إسطنبول ،الثالثاء املاضي .ولم يبق
س ــوى أن تـنـشــر الـسـلـطــات الـتــركـيــة
ش ــريـ ـط ــا م ـ ـ ـصـ ـ ــورًا ل ـع ـم ـل ـي ــة ال ـق ـت ــل
و«التشريح» ،قالت إنها استحوذت
عليه ،بعدما صورته فرقة االغتيال
السعودية.

فرقة اغتيال أم اعتقال؟
ف ــي ظ ــل ت ـس ــارع ان ـك ـشــاف تـفــاصـيــل
الجريمة ،تبتلع السعودية لسانها

ترفض السعودية دخول
المحققين األتراك إلى القنصلية أو
منزل القنصل حتى اآلن
وت ـل ـتــزم ال ـص ـمــت .ال ّ
رد ح ـتــى اآلن،
عـ ـل ــى م ـ ــا ك ـش ـف ـت ــه وس ـ ــائ ـ ــل ُاإلعـ ـ ــام
التركية ،مــن أن خاشقجي قتل يوم
دخ ــول ــه قنصلية بـ ــاده ،عـلــى أي ــدي
 15س ـ ـعـ ــوديـ ــا ،وص ـ ـلـ ــوا ب ـط ــائ ــرت ــن
خاصتني ،حطتا في مطار «أتاتورك»
الدولي ،ودخلوا القنصلية بالتزامن
مـ ـ ــع وجـ ـ ـ ـ ــود خ ــاشـ ـقـ ـج ــي داخ ـ ـل ـ ـهـ ــا،
بسيارات ديبلوماسية.

ال ـس ـل ـط ــات ال ـت ــرك ـي ــة ،وضـ ـع ــت ول ــي
ال ـع ـه ــد م ـح ـم ــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،أمـ ــس،
ف ــي مـ ــأزق كـبـيــر ،بـعــدمــا كـشـفــت عن
هــويــات ـهــم ،ب ــال ـص ــور ،خ ـصــوصــا أن
بـيـنـهــم ث ــاث ــة م ــن «وح ـ ــدة الـحـمــايــة
الخاصة» لولي العهد ،وهو ما بدا في
مقارنة الصور التي نشرها اإلعــام
ال ـت ــرك ــي لـ ـه ــم ،أثـ ـن ــاء وجـ ــودهـ ــم فــي
املطار ،وصور ملرافقني البن سلمان،
ظـ ـه ــروا إلـ ــى جــان ـبــه ف ــي مـنــاسـبــات
عدة .ومن بني هؤالء ،ضباط تابعون
للحرس امللكي السعودي ،وعناصر
من االستخبارات ،واألهم من بينهم،
مدير الطب الشرعي في اإلدارة العامة
ل ــأدل ــة ال ـج ـن ــائ ـي ــة ،ال ـت ــاب ـع ــة لــأمــن
العام ،صالح محمد الطبيقي ،الذي
كان من بني أهم «إنجازاته» ،تصميم
ُ
م ـق ـطــورة مـتـحــركــة ،ت ـعــد األولـ ــى من
نوعها على مستوى العالم ،تحتوي
على أح ــدث التقنيات الـتــي تمكنها
من تشريح الجثث وإخــراج النتائج
في فترة زمنية ال تتجاوز  7دقائق،
بحسب مــا ذك ــرت صحيفة «الـشــرق
األوسط» السعودية ،في تقرير نشر
في تشرين األول /أكتوبر عام ،2014
كــان يــروج لخدمة اململكة للحجاج،
بــال ـقــول إن ال ـه ــدف م ــن امل ـق ـطــورة أن
«تـكــون فــي املشاعر املقدسة لسرعة
اإلنجاز في حاالت الوفاة».
وف ـ ـ ــق «مـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
الـبــريـطــانـيــة واألم ـيــرك ـيــة» ،يـبــدو أن
ال ـهــدف األســاســي لــم يـكــن االغـتـيــال،
ب ـ ـ ــل االعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــال ،ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ت ـس ـف ـي ــره
إل ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة وال ـت ـح ـق ـي ــق م ـعــه،
ومحاكمته سريًا .فبحسب صحيفة
«واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ب ـ ــوس ـ ــت» األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
اعـتــرضــت االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـيــة
«اتـ ـ ـص ـ ــاالت ملـ ـس ــؤول ــن س ـع ــودي ــن،
يبحثون خطة العتقال خاشقجي»،
فـ ـيـ ـم ــا ذك ـ ـ ـ ـ ــرت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة «روي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرز»
أن امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة بــاتــت

مقالة

اختفاء خاشقجي :مأزق دولتين
عبدالله السناوي*
يشتبه في أنها تحمل «الصناديق»،
إلــى منزل القنصل محمد العتيبي،
فـ ـيـ ـم ــا أك ـ ـ ــد م ـ ـس ـ ــؤول تـ ــركـ ــي رف ـي ــع
ل ـص ـح ـي ـف ــة «واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن ب ـ ــوس ـ ــت»،
أمــس ،أن «السعودية ترفض دخول
املحققني األتــراك إلى منزل القنصل،
ما يرجح أن جثة خاشقجي بداخله،
إذ إنها ال تــزال مــوجــودة فــي تركيا،
لكون فريق التحقيق التركي لم يعثر
على أثر لخاشقجي».

رد فعل غربي باهت!

من تظاهرة تضامنية مع خاشقجي أمام السفارة السعودية في واشنطن (أ ف ب)

ُ
«م ـق ـت ـن ـع ــة» بـ ـ ــأن خ ــاش ـق ـج ــي «ق ـت ــل
داخـ ـ ــل ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ب ـج ــرع ــة م ـخ ــدرة
زائـ ـ ـ ـ ــدة» ،يـ ـب ــدو أنـ ـه ــا ك ــان ــت ت ـهــدف
إلـ ـ ــى تـ ـخ ــدي ــره حـ ـت ــى وصـ ــولـ ــه إل ــى
ال ـس ـعــوديــة ،لـكــن «ال ـجــرعــة ال ــزائ ــدة»
أدت إل ــى مــوتــه ،مــا دف ــع اب ــن سلمان
إلــى أمــر «عـصــابـتــه» بــإخـفــاء الجثة.
ووفـقــا ملــا نقلت صحيفة «نيويورك
ت ــاي ـم ــز» ،ع ــن مـكـتــب ُاألمـ ــن ال ـتــركــي،
ّ
أمس ،فإن خاشقجي قطع بـ«منشار
عظم» جلبه فريق االغتيال معه من
السعودية ،األمر الذي أكدته صحيفة
«خبر ترك» التركية ،باإلشارة إلى أن
«ط ــائ ــرات مــن دون ط ـيــار ،رص ــدت 3
أش ـخــاص يـحـمـلــون م ـع ــدات ،دخـلــوا

ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة مـ ـ ـس ـ ــاء ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــاء ،مــن
ال ـبــاب الـخـلـفــي ،وغ ـ ّـي ــروا األق ـفــال في
الـقـنـصـلـيــة» .لـكــن ثـمــة أسـئـلــة تبقى
معلقة هنا ،عن السبب من وراء جلب
فريق االغتيال «منشار عظم» معهم
قبل قتله بـ«الجرعة املخدرة» ،بل عن
الــدافــع لــذهــاب مختص فــي تشريح
الجثث مع فرقة االغتيال السعودية.
مــا ي ـتــرك ال ـبــاب مـفـتــوحــا لالحتمال
األول ،ب ـ ــأن ال ـ ـهـ ــدف ك ـ ــان االغ ـت ـي ــال
وليس االعتقال.
ب ـ ـع ـ ــد ت ـ ـق ـ ـط ـ ـيـ ــع ج ـ ـث ـ ــة خ ــاشـ ـقـ ـج ــي
داخ ـ ــل الـقـنـصـلـيــة ب ــ«م ـن ـش ــار عـظــم،
ك ـمــا ف ــي فـيـلــم ب ــال ــب فـيـكـشــن (Pulp
 ،»)Fictionب ـح ـســب تـعـبـيــر مـصــدر

فــي مكتب األم ــن ال ـتــركــي ،لصحيفة
«ن ـيــويــورك تــاي ـمــز» ،وصـلــت سـيــارة
ســوداء ،ذات زجــاج داكــن ،بحسب ما
تكشف تسجيالت كاميرات املراقبة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،إل ــى مـبـنــى الـقـنـصـلـيــة،
وشــوهــد رج ــال مــن الــداخــل ،ينقلون
«ص ـن ــادي ــق» ل ــم ُي ـع ــرف م ــا بــداخـلـهــا
إلــى الـسـيــارة الـتــي خــرجــت بعد ذلك
ب ــاتـ ـج ــاه طـ ــريـ ــق سـ ــريـ ــع قـ ــريـ ــب مــن
القنصلية ،ولحقتها قافلة ،من ست
سيارات تحمل لوحات ديبلوماسية
تابعة للقنصلية ،تقل فرقة االغتيال
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وات ـج ـه ــت ث ـ ــاث مـنـهــا
يسارًا ،بينما اتجهت البقية يمينًا،
فيما اتجهت السيارة السوداء التي

لم يهدأ مكتب محمد بن سلمان ،أمس،
مــن ات ـص ــاالت ال ــرؤس ــاء وامل ـســؤولــن
الغربيني ،الذين يطالبونه بالحقيقة،
ك ـ ـمـ ــا لـ ـ ــو أنـ ـ ـ ــه اس ـ ـت ـ ـج ـ ــواب مـ ـ ــا ق ـبــل
االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ب ــال ـج ــري ـم ــة ال ـ ـتـ ــي زال ـ ــت
املعلومات والتحقيقات أمس الشكوك
ح ــول ـه ــا ،إذ أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،أنـ ــه ت ـح ــدث إلـ ــى م ـســؤولــن
عـلــى أع ـلــى مـسـتــوى فــي الـسـعــوديــة،
وطـلــب منهم «إج ــاب ــات» عــن اختفاء
خاشقجي ،فيما ناقش كل من وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة ،م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،وصـهــر
تــرامــب ومـسـتـشــاره ،جــاريــد كوشنر،
ومـ ـسـ ـتـ ـش ــار األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،ج ــون
بــول ـتــون ،م ــع اب ــن س ـل ـمــان ،الـقـضـيــة،
م ــن دون ال ـك ـشــف ع ــن م ـض ـمــون تلك
االتـصــاالت .لكن إعــان النائب ،مايك
بنس ،أن واشنطن مستعدة إلرســال
م ـح ـق ـق ــن إل ـ ـ ــى ت ــركـ ـي ــا «إذا ط ـل ـبــت
السعودية ذل ــك» ،ردًا على ســؤال في
ب ــرن ــام ــج إذاعـ ـ ـ ــي ،اع ـت ـب ــره م ــراق ـب ــون
«غ ـط ـ ً
ـاء أمـيــركـيــا لـجــريـمــة واض ـحــة»،
فـيـمــا اع ـت ـبــر كـبـيــر الــدي ـمــوقــراط ـيــن
فــي لجنة االسـتـخـبــارات فــي مجلس
الـ ـن ــواب ،آدم ش ـي ــف ،ف ــي ب ـي ــان ،بعد
اجتماع بشأن قضية خاشقجي ،أن
تصريحات ترامب بشأن قلقه «فاترة
وال تتوافق مع فداحة الوضع».
(األخبار)

العراق

سوريا

ّ
خرق في جدار أزمة المياه :موافقة تركية على زيادة الضخ

في انتظار موعد المهلة الجديدة:

نشاط لتهيئة «إدارات محلية» في إدلب
تستغل أنقرة والجهات السياسية العاملة
تحت مظلتها ،الوقت المخصص لسحب
«اإلرهابيين» وإنشاء المنطقة «المنزوعة
السالح» في التخطيط لهياكل إدارية
جديدة في إدلب ومحيطها ،على غرار ما
جرى في مناطق «درع الفرات»
ب ـع ــد أيـ ـ ــام م ــن ال ـت ـغ ـط ـيــة اإلع ــام ـي ــة
والسياسية لتحريك السالح الثقيل
بعيدًا عن خطوط التماس في محيط
إدلبّ ،
توجت تركيا جهودها بإعالن
رس ـمــي لـنـهــايــة املــرح ـلــة األول ـ ــى من
«ات ـفــاق ســوتـشــي» الـقــاضــي بإنشاء
منطقة «منزوعة السالح» .وأصدرت
وزارة الدفاع التركية بيانًا أكد إنجاز
ّ
وتحمل
املهمة ضمن املهلة املحددة
أنقرة «مسؤولياتها ،بصفتها دولة
ضــامـنــة» لتنفيذ االت ـفــاق .وتوافقت
تـ ـق ــاري ــر وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام امل ــوالـ ـي ــة
لـ ـت ــركـ ـي ــا ،عـ ـل ــى تـ ـص ــوي ــر ان ـس ـح ــاب
«ك ــام ــل» ل ـل ـســاح ال ـث ـق ـيــل ،ب ــرغ ــم ما
بـقــي مـنــه  -وإن بـشـكــل غـيــر مـعـلــن -
في جبهات يتعدى امتدادها نصف

خطوط التماس في محيط إدلب.
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة األول ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـل ـم ــرح ـل ــة ال ـت ــي
نجحت
انقضت أمس ،تقول إن أنقرة ّ
فــي اس ـت ـغــال ال ـفــرصــة ال ـتـ ّـي وفــرهــا
ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ــروسـ ـ ــي لـ ـتـ ـج ــن ــب أزم ـ ــة
ّ
ج ــدي ــدة ع ـلــى ح ــدوده ــا .وت ـمــك ـنــت -
إلـ ــى اآلن  -م ــن ض ـبــط فـتـيــل ال ـن ــزاع
ب ــن ال ـف ـصــائــل ال ـت ــي ت ــرع ــاه ــا تحت
ّ
مظلة «الجبهة الوطنية للتحرير»
وب ــاق ــي الـتـنـظـيـمــات ال ـعــام ـلــة داخ ــل
م ـن ـط ـق ــة «خـ ـف ــض الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد» ،وال
سيما «هيئة تحرير ال ـشــام» .كذلك
أت ــاح ه ــذا ال ــواق ــع إعـ ــادة رب ــط مسار
امليدان (الهادئ) بالفريق السياسي
املعارض املحسوب على تركيا ،وهو
«االئـ ـ ـت ـ ــاف» ،ب ـمــا ق ــد ي ـف ـتــح امل ـجــال
الحقًا أمام طرح «سياسي» جامع في
جيب إدلب الخارج عن سيطر الدولة
السورية ،يحظى بتمثيل على طاولة
الـ ـتـ ـف ــاوض وربـ ـم ــا ض ـم ــن «ال ـل ـج ـنــة
الــدسـتــوريــة» .وبــدا الفتًا أن الجانب
الــروســي ّ
رحــب ب ــإدارة تركيا لتنفيذ
املرحلة األولى من االتفاق ،على لسان
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ودي ـب ـلــومــاس ـيــن
ف ــي ال ـ ـ ــوزارة ،م ــن دون أن ي ـخــرج أي
تـفــاصـيــل  -ح ـتــى م ـســاء أم ــس  -من
وزارة الـ ــدفـ ــاع ف ــي هـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن .قــد

ّ
يصب هذا الغياب في خانة االنتظار
إلى حني انتهاء مهلة إنشاء املنطقة
«مـ ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح» ،ف ــي ال ـخــامــس
ع ـش ــر م ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري .خــاصــة
أن األي ــام املقبلة يـفـتــرض أن تشهد
(وف ــق االت ـف ــاق) انـسـحــابــا للفصائل
«اإلرهابية» من تلك املنطقة .ولفتت
وزارة الـخــارجـيــة الــروس ـيــة فــي هــذا
الـسـيــاق إل ــى أن «أك ـثــر مــن  1000من
املـتـشــدديــن» غـ ــادروا ح ــدود املنطقة
«امل ـن ــزوع ــة الـ ـس ــاح» ،م ــع ن ـحــو 100

ككل حوادث االختفاء املماثلة يصعب ّ
التوصل إلى الحقيقة
الكاملة في غضون أيام وأسابيع ،وقد تمتد ظالل التكتيم
لسنوات وعقود .استغرقت قضية اختطاف ومقتل الزعيم
املغربي املهدي بن بركة في فرنسا منتصف ستينيات
القرن املاضي سنوات طويلة تأكد بعدها تورط أجهزة أمنية
للدولة التي يفترض أن تحميه في الجريمة الشنيعة .وكان
ّ
لتكشف الحقيقة تأثير هائل على املستقبل السياسي
للمغرب ،نبذت صفحة املاضي الدموي ،جرت مراجعات
تاريخ ّ
وتغيرت معادالت حكم.
واستغرقت قضية اختطاف وزير الخارجية الليبي األسبق
منصور الكيخيا في تسعينيات القرن املاضي من أمام
فندق قاهري سنوات طويلة أخرى حتى عثر على جثته
عام  2012بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي من دون
أن تستبني حتى اآلن القصة الكاملة وال لقى املتورطون أي
عقاب .كان لهذا االختطاف تأثير بالغ السلبية على سمعة
النظام الليبي وألقى بظالل كثيفة على مستقبله .قدر أكبر
من الغموض اكتنف اختفاء اإلمام موسى الصدر في ليبيا
قرب نهاية السبعينيات وال أحد يعرف حتى اآلن ما الذي
جرى بالضبط وال كيف لقي مصرعه على رغم ّ
متغيرات
الحوادث العاصفة .وقد أفضت تداعياته إلى ما يقارب
التدمير الكامل للعالقات الليبية  -اللبنانية .بدرجة أخرى
من الخطورة ّ
تبدت تساؤالت وتكهنات في قصة اختفاء
رضا هالل ،الصحافي بجريدة «األهرام» عام  2003مع
بزوغ سيناريو التوريث في مصر .وقد كان ذلك االختفاء
بظروفه وأجوائه وما تواتر حوله من روايات مرسلة إحدى
عالمات تقوض سمعة نظام الحكم.
على رغم إطاحة نظام الرئيس األسبق حسني مبارك بعد
ثورة «يناير» فإن ستائر الكتمان على قصة اختفائه ما
زالت مسدلة وال كشفت حقيقة واحدة .يصعب القول إن
مصيرًا مشابهًا سوف تلقاه قضية اختفاء الصحافي
السعودي جمال خاشقجي من داخل قنصلية بالده في
إسطنبول .حجم التغطية اإلعالمية الدولية داع أول لالعتقاد
بأنه يصعب إغالق امللف في أي مدى منظور بمقايضات
املصالح في الكواليس ،فكل تصرف وإجراء وقرار يخضع
للمتابعة تحت أضواء الكاميرات .وقضية حرية الصحافة
وحماية الصحافيني داع ثان لالستنفار في املنظمات
الحقوقية والصحافية الدولية طلبًا للحقيقة حيث تحظى
هذه القضية بنوع من اإلجماع يصعب غض الطرف عنه
أو التقليل من أثره داخل مراكز صناعة القرار حيث

يضغط الصحافيون في كل مؤتمر صحافي بالسؤال
واالستفسار عن املواقف التي تتخذها حكوماتهم.
والتوظيف السياسي للحدث املأسوي داع ثالث لالعتقاد
بأن أحدًا لن يأخذ موقفًا مجانيًا ،ال بالصمت وال بالتبرير،
إذ تبدو الفرصة سانحة أمام بشاعة ما جرى لتصفية
حسابات أو جني مغانم .بصورة أو أخرى فإن هناك سباقًا
مكتومًا ستجري وقائعه بني املصالح واملبادئ ،ولكل طرف
إقليمي أو دولي حساباته .بعد أسبوع كامل من اختفاء
خاشقجي أبدت اإلدارة األميركية اهتمامًا بالحدث شمل
الرئيس ونائبه ووزارة خارجيته ،وتواترت تعليقات رسمية
من األمم املتحدة إلى الدول الكبرى في االتحاد األوروبي
تطلب وتلح على أجراء تحقيق شفاف وكشف مالبسات
الجريمة وعقاب املتورطني فيها .هكذا وجدت السعودية
وتركيا بدرجتني مختلفتني نفسيهما في مأزق إدارة أزمة
أنفاس العالم تتردد في جنباتها .املعضلة السعودية :كيف
تثبت عدم تورطها في حادث االختفاء؟ واملعضلة التركية:
كيف تحمي هيبة أمنها من التقويض بأثر الحادث؟
هناك روايات ترجح ،وعليها شواهد وقرائن ،فرضية
االحتجاز القسري لجمال خاشقجي داخل القنصلية
السعودية في إسطنبول قبل اختفائه نهائيًا من دون أن
ً
يكون بوسعها الجزم بما جرى فعال .باليقني فإنه قد
دخل إلى مقر القنصلية إلنهاء أوراق تتطلبها إجراءات
زواجه من سيدة تركية .الكاميرات التقطت صورًا له وهو
يخطو داخلها عبر بوابتها الخارجية ،نشرتها صحيفة
«واشنطن بوست» ،التي كان يكتب فيها ،من دون أن
تتوافر أية صور مماثلة لخروجه تنفي فرضية احتجازه
القسري .ما حصلت عليه الصحيفة األميركية الشهيرة
تسريب من السلطات األمنية التركية فيما أعلن السفير
السعودي في واشنطن أن كاميرات القنصلية لم تكن تعمل
يوم دخول خاشقجي إليها .على من تقع مسؤولية كشف
الحقيقة؟ السلطات السعودية التي وقعت حادثة االختفاء
داخل إحدى بعثاتها الدبلوماسية أم السلطات التركية التي
يشكك الحادث في قدرتها على حماية حياة زوارها؟ ما
الذي جرى بالضبط داخل القنصلية؟
هذا موضوع أي تحقيق شفاف في الحادث يطالب به العالم
ولم يعد هناك مناص منه .يصعب توقع أن تفضي املوافقة
السعودية على تفتيش مقر القنصلية من سلطات التحقيق
التركية إلى إجالء أي حقيقة ،لكنها خطوة في تعاون الزم
لوضع األمور في نصابها .هناك تساؤالت عدة تستدعي
اإلجابة عليها واإلملام بخفاياها .هل ذهب خاشقجي إلى
القنصلية بترتيبات وتطمينات مسبقة أم ال؟ ما طبيعة

التطمينات التي حصل عليها؟ بحسب تسجيل صوتي
قبل الحادث بثته الـ«بي بي سي» لم يكن مطمئنًا على
سالمة حياته ،لم يصف نفسه بأنه معارض لكنه وجد
نفسه مطاردًا .بطبيعة تجربته السياسية والصحافية
فهو ابن املؤسسة السعودية ،عمل بجوار بعض أركانها
مستشارًا مقربًا ،وتولى مناصب صحافية وإعالمية
بمباركتها .شيء من االتصاالت جرت ،فال يعقل أن يذهب
إلى القنصلية من دون ترتيبات مسبقة ،يدخل ويخرج
باألوراق التي طلبها من دون سالم أو كالم .هذا احتمال
مرجح يعترضه أنه ترك هاتفه الجوال مع خطيبته التركية
التي كانت تنتظره خارج القنصلية طالبًا منها أن تتصل
بمسؤول تركي بعينه إذا ما تأخر خروجه .أين الحقيقة؟
بافتراض أنه كانت هناك ترتيبات مسبقة لزيارته للقنصلية
فمن الطبيعي أن أحدًا ما أخذ علمًا واتخذ قرارًا .من هو؟
وملاذا خاشقجي؟ وما هو الخطر الداهم الذي يمثله حتى
يجري التخلص منه؟ ال توجد إجابة حتى اآلن للطريقة
التي جرى بها التخلص منه .تسريبات وقصص متضاربة
اإلثارة فيها تغلب التدقيق ،الذي يفترض أن يتواله التحقيق.
إحدى الفرضيات التي شاعت في املساجالت املفتوحة أن
طرفًا ثالثًا سعى من وراء الحادث إلى إفساد العالقات
التركية  -السعودية.
ال تستند هذه الفرضية إلى ما يسند ويقنع ،فالعالقات
ً
متوترة أصال وتشوبها احتقانات معلنة زادت مع تفاقم
األزمة الخليجية وانحياز تركيا إلى قطر واحتضان
جماعة «اإلخوان املسلمني» على أراضيها .لم يكن األمر
كذلك عند تولي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
السلطة في بالده عقب رحيل شقيقه امللك عبدالله .أرجو
أن نتذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أول
من زار الرياض مهنئًا ،وترددت تكهنات قوية باحتمال فتح
صفحة جديدة تخفض بمقتضاها العالقات مع مصر
وتفتح نافذة سياسية ما على الجماعة .وكان خاشقجي
أعلى األصوات تبنيًا لهذا الخيار ،الذي أخفق سريعًا.
الحقائق ّ
تقوض نظرية الطرف الثالث .ال يعني أن جهات
وجماعات بعينها تنحاز إلى تركيا وتناهض السعودية
أنها متورطة في الحادث ،لكنها تحاول توظيفه سياسيًا
بمقتضيات املناكفة السياسية .بني التورط واملناكفة
والتوظيف تخضع قضية خاشقجي لسيناريوات
متضاربة فوق املائدة وتحتها ،طلبًا للحقيقة أحيانًا
وانتصافًا للضحايا أحيانًا أخرى أو سعيًا للمصالح على
حساب أي قيمة إنسانية في أغلب األحيان.
* كاتب وصحافي مصري

وحـ ـ ــدة مـ ــن األسـ ـلـ ـح ــة ال ـث ـق ـي ـل ــة .أم ــا
الوزير سيرغي الفروف ،فقد قال إنه
«ف ــي ي ــوم  15تـشــريــن األول تنتهي
امل ـه ـل ــة املـ ـ ـح ـ ــددة ل ـت ـش ـك ـيــل امل ـن ـط ـقــة
امل ـنــزوعــة ال ـس ــاح ،و(ال ـت ــأخ ــر) ليوم
أو يومني لن ّ
يغير أي شــيء .فاألهم
ّ
جودة هذا العمل ،ونحن نؤيد بقوة
ما يقوم به الشركاء األتراك».
وعقب زيــارة وفــد سياسي معارض
إلدلـ ـ ـ ــب ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
«األن ــاض ــول» عــن رئـيــس «االئـتــاف»

اعتبر رئيس «االئتالف» أن تنفيذ «اتفاق سوتشي» ّ
يقوي مكانة المعارضة (األناضول)

الــذي قــاد الوفد أيضًا ،عبد الرحمن
مصطفى ،قوله إن «اتـفــاق سوتشي
يقوي املعارضة والحل السياسي».
وأضاف مصطفى أن «كثيرًا من الدول
تبذل جهدًا في سبيل إفشال االتفاق،
والجيش السوري الحر مــدرك لهذا،
وال ي ــرد ع ـلــى ه ــذه امل ـ ـحـ ــاوالت» من
دون أن يسمي الدول التي يقصدها.
ولـفــت إلــى أن «الــواقــع الـجــديــد الــذي
أنتجه اتفاق إدلب يدفعنا إلى العمل
إلعداد خطة جديدة إلدارة املنطقة»،
م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه «يـ ـج ــب وض ـ ــع ال ـخ ـطــة
بالتنسيق مع املؤسسات التي تعمل
ب ـت ـم ــاس م ـب ــاش ــر م ــع األهـ ــالـ ــي ،وأن
تـضـمــن تــوف ـيــر ال ـخ ــدم ــات وال ـح ـيــاة
ال ـك ــري ـم ــة ل ـل ـم ــدن ـي ــن بـ ــأسـ ــرع وق ــت
ممكن ،واالسـتـفــادة منها فــي تعزيز
ّ
اإلدارة املــدنـيــة وتـمـكـيـنـهــا» .ويــذكــر
ّ
التوجه باآلليات التي ّ
طبقتها
هــذا
تركيا في املناطق التي احتلتها في
ري ــف ح ـلــب ال ـش ـمــالــي ،ع ـقــب انـتـهــاء
عملية «درع الفرات».
وب ـع ـي ـدًا ع ــن إدل ـ ــب ،تـسـتـمــر امل ـعــارك
ض ــد «داعـ ـ ــش» ف ــي ري ـفــي ال ـســويــداء
ودير الزور .فبينما يستكمل الجيش
عملياته في بادية السويداء الشرقية
وامـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداده ـ ـ ــا ن ـ ـحـ ــو ريـ ـ ـ ــف دم ـ ـشـ ــق،

وافق مجلس
الشعب على النسخة
المعدلة من
«المرسوم رقم »16

ت ـت ــواص ــل ع ـم ـل ـيــات «قـ ـ ــوات ســوريــا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ف ــي م ـح ـيــط ب ـلــدة
هجني ،من دون إحراز أي تقدم الفت.
ويـ ـب ــدي ال ـت ـن ـظ ـيــم م ـق ــاوم ــة شــرســة
ً
ف ــي ك ــا ال ـج ـي ـبــن ،مـسـتـغــا وع ــورة
الـتـضــاريــس وصـعــوبــة الـتـقــدم فيها
للقيام بهجمات مضادة سريعة.
أم ـ ــا فـ ــي دم ـ ـشـ ــق ،ف ـق ــد أق ـ ـ ـ ّـر مـجـلــس
الـشـعــب بــأغـلـبـيــة الـثـلـثــن ،النسخة
املعدلة من «املــرســوم رقــم  ،»16التي
ً
تتضمن  26تعديال أو حذفًا للمواد،
ُ
وحـ ـ ـ ـ ـ ِّـول إلـ ـ ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة
إلق ـ ــراره لـيـصـبــح ن ــاف ـذًا ،أو الق ـتــراح
تعديالت جديدة عليه.
(األخبار)

خرق محمد الحلبوسي ،أمس،
مشهد المراوحة في التأليف
الحكومي ،بإعالنه موافقة تركيا على
ّ
زيادة ضخ المياه إلى العراق .إعالن فتح
الحلبوسي ،بواسطتهّ ،
جدار
في
ة
كو
ّ
األزمة المائية المتواصلة ،والتي ُيتوقع
أن تكون كذلك على رأس أجندة عادل
عبد المهدي
لم يكد رئيس البرملان ،محمد الحلبوسي ،يعلن ،من مدينة
إسطنبول التركية ،أن الرئيس رجب طيب أردوغان وافق
على زي ــادة ضـ ّـخ املـيــاه إلــى ال ـعــراق ،حتى انتشر حديث
منسوب إلــى مـعــاون وزي ــر الــزراعــة اإليــرانــي ،علي مــراد
أك ـبــري ،يـقــول فـيــه إن ب ــاده «ستقطع نـحــو  7مـلـيــارات
متر مكعب باتجاه حــدودهــا الغربية والشمالية الغربية
مــع ال ـع ــراق» .تـصــريــح مـفـتــرض ســرعــان مــا أث ــار ردودًا
ساخطة على مواقع التواصل االجتماعي ،قبل أن يبادر
نائب السفير اإليراني في بغداد ،موسى طباطبائي ،إلى
نفيه .وقال طباطبائي إنه «ال يمكن إليــران أن تقطع تلك
الكمية من املياه الحدودية عن العراق من دون االتفاق مع
السلطات ،بحكم االتفاقية املوقعة بني البلدين منذ عام
 ،»1975مضيفًا فــي حديث إلــى وكــالــة «ف ــارس» أنــه «تم
َ
ملياري دوالر من صندوق االدخــار اإليراني
تخصيص
َ
لتحويل املياه من األنهر الداخلية إلى محافظتي سيستان

وبـلــوشـسـتــان (ج ـنــوب شــرقــي إي ـ ــران) ول ـيــس مــن مياه
األنهار الحدودية» .وأوضح أن «حقيقة ما ذكره أكبري هو
أن املرشد األعلى ّ
خصص مبلغًا لنقل املياه من األنهار
ُ ِّ
املــركــزيــة إل ــى سيستان وبـلــوشـسـتــان» ،مـفــنـدًا مــا نقله
عدد من الوسائل اإلعالمية بوصفه «ناتجًا من ترجمات
خاطئة لحديث أكبري».
الالفت في القضية ،التي شغلت مواقع التواصل ،تزامنها
مع إعالن الحلبوسي موافقة أنقرة على زيادة ّ
ضخ املياه
إلى العراق لـ«ضمان وصول املياه إلى كل محافظات العراق
ومنها البصرة على وجه الخصوص» .وهو ما رأى فيه
مصدر من داخل «تحالف البناء» (هادي العامري  -نوري
املالكي) محاولة لتحميل طهران مسؤولية األزمة ،وإبعاد
الشبهات عن أنقرة «صاحبة الدور األكبر في األزمة ،ألن
َ
نهري دجلة والفرات ينبعان من تركيا» ،مشيرًا إلى حملة
ممنهجة قادتها إحدى القنوات املحلية (املعادية لحلفاء
إيــران) ،والتي عمدت إلى نشر الحديث املنسوب ألكبري
سريعًا ،وربطه بأزمة البصرة األخيرة.
وفي وقت ال تزال أزمة املياه ُم ّ
اهتمامات الشارع
تصدرة
ّ
ّ
ّ
كثيرون
في ظل عجز حكومي عن إيجاد حل لها ،يتوقع ّ
أن تكون األزمة نفسها على رأس أجندة الرئيس املكلف،
ع ــادل عـبــد امل ـهــدي ،الـســاعــي إل ــى كـســر نمطية التأليف،
ومحاولة ِإشاعة أجواء من التماهي مع املطالب الشعبية.
في هذا اإلطار ،نشر مكتب عبد املهدي ،ليل أمس ،حصيلة
اليوم األول من فتح باب الترشيح ملنصب رئاسة الوزراء،
الفتًا إلى أن عدد املسجلني بلغ أكثر من  36000شخص،
املكتملة  9317استمارة،
في حني بلغ عــدد الترشيحات ّ
 97في املئة منها عائدة إلى مستقلني.

وأعـلــن عبد امل ـهــدي ،بــالـتــوازي مــع ذل ــك ،أنــه يـنــوي إعــادة
فتح «املنطقة الخضراء» ُامل ّ
حصنة وســط العاصمة أمام
ُ
قترحًا على البرملان «التنسيق مع الحكومة في
املواطنني ،م ِ
تشريع القوانني» ،وذلك خالل زيارته مبنى البرملان ولقائه
ع ــددًا مــن ال ـنــواب .وطــالــب عبد املـهــدي الـنــواب بمساندته
من أجــل «كسر الحاجز بني املواطن واملـســؤول»ُ ،م ِّ
قدمًا
اقتراحًا إلــى البرملان بــأن «يكون لرئيس مجلس الــوزراء
مقر داخل مجلس النواب ،وأن يكون هناك اجتماع دوري
في البرملان مع النواب للتنسيق بني السلطتني التنفيذية
وال ـت ـشــري ـع ـيــة» .ب ـ ــدوره ،دع ــا رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،بــرهــم
صالح ،الكتل السياسية إلــى تسهيل مهمة عبد املهدي
في تشكيل الحكومة ،معربًا أمام ّ
زواره عن «ثقته بقدرة
العراقيني على تجاوز كل العقبات ،باعتمادهم أسلوب
الحوار البناء ،والعمل على تعزيز التعاون ،وترسيخ وحدة
الصف العراقي».
املراوح في املربع عينه
وعلى صعيد التأليف الحكومي،
ِ
إلى اآلن ،أعلن «تحالف الفتح» على لسان أحد قيادييه،
عــامــر الـفــايــز ،وج ــود «رغ ـبــة ل ــدى بـعــض الـكـتــل بــاتـجـ ّـاه
منع أي شخصية من هــذه الــدورة الحكومية من تسلم
مناصب وزارية في حكومة عبد املهدي»ّ ،
مبينًا أن «هذه
الــرغـبــة استثنت ال ــوزراء الــذيــن نجحوا فــي أداء عملهم
خالل حكومة حيدر العبادي» ،مضيفًا أن «االتفاق بني
الكتل السياسية وعـبــد املـهــدي يـنـ ّـص أيـضــا على عدم
ترشيح أعـضــاء مجلس الـنــواب الحاليني ،كــون الشعب
انتخبهم كممثلني عنه ولم يصوت لهم على أساس أنهم
وزراء».
(األخبار)

18

الخميس  11تشرين األول  2018العدد 3586

الخميس  11تشرين األول  2018العدد 3586

العالم

العالم

تقرير

مقالة

القضاء اإليطالي يلغي تجميد األموال اإليرانية
األنـ ـب ــاء اإلي ــران ـي ــة ع ــن رئ ـي ــس مــركــز
القانون الــدولــي فــي دائ ــرة الرئاسة،
م ـح ـس ــن م ـح ـب ــي ،ق ــول ــه إن مـحـكـمــة
اس ـت ـئ ـن ــاف فـ ــي روم ـ ـ ــا ق ـ ـ ــررت رف ــض
الـشـكــوى املــرفــوعــة مــن قـبــل ع ــدد من
امل ـ ّـدع ــن األم ـيــرك ـيــن ،لتجميد نحو

تجابه طهران الحرب
االقتصادية األميركية
عليها في ساحات عدة،
بينها المحاكم المحلية
والدولية .في روما ،نجح
فريق الدفاع التابع للبنك بدأت شركة النفط
اإليرانية بإشراك القطاع
المركزي في الحصول
على إلغاء لحجز األموال الخاص في البيع
اإليرانية ،بينما تتواصل
خ ـم ـســة مـ ـلـ ـي ــارات دوالر م ــن أمـ ــوال
المواجهة بين طهران
ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي اإلي ـ ــران ـ ــي .وأضـ ــاف
امل ـس ــؤول اإلي ــران ــي ،ف ــي تـصــريـحــات
وواشنطن في محكمة
أمس ،أن القضاء اإليطالي لم يعترف
العدل الدولية في الهاي
بـ ـق ــرارات امل ـحــاكــم األم ـيــرك ـيــة بـشــأن
تجميد األصــول اإليرانية ،لكن قرارًا
قضائيًا إيطاليًا صــادرًا في حزيران
يونيو  2018قضى بتجميد مؤقت
ألمـ ـ ــوال امل ـص ــرف امل ــرك ــزي اإلي ــران ــي
استجابة للمدعني األميركيني ،وهو
ال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ــذي أل ـغ ـت ــه أم ـ ــس مـحـكـمــة
االستئنافّ .
وعد محبي إلغاء القرار

م ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل الـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوط األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة
املـتـصــاعــدة على طـهــران اقتصاديًا،
قــررت إيطاليا إلغاء تجميد خمسة
مـلـيــارات دوالر تـعــود ملكيتها إلــى
البنك املركزي اإليراني .ونقلت وكالة

تواصل محكمة العدل الدولية النظر في الشكوى اإليرانية ضد الواليات المتحدة (أ ف ب)
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أفقيا
 -1عائلة صحافي وروائي مصري راحل تحولت أغلب قصصه الى أفالم سينمائية – -2
مدينة مغربية – جزيرة في البحر األبيض املتوسط –  -3بكاه ّ
وعدد محاسنه – اضطرب
من الخوف –  -4ملاذا باألجنبية – انتفاخ الجلد من جراء صدمة – للندبة –  -5أشار بيده
– كثير املال – رقبة اإلنسان –  -6نسبة الى مواطنة من بلد عربي – أمر فظيع –  -7أصرخ
ـال – أكبر مدينة فــي نيجيريا األفريقية مــن حيث السكان –  -8لــإسـتــدراك –
بصوت عـ ٍ
بركان مشتعل في صقلية إيطاليا  -ال التعريف باألجنبية –  -9أرخبيل بريطاني غربي
ُ
اسكتلندا – ناقة ت ْحلب في منتصف النهار –  -10لقب ُيطلق على الفنان جورج وسوف

عموديًا
 -1فنان مصري عاملي من أنجح املغنني العرب –  -2إحسان – شاعر جاهلي من أبطال
حرب البسوس –  -3اإلسم األول لراقصة شرقية لبنانية راحلة – نفخ غيظًا من أنفه –
من الطيور – ّ -4ثبت املوعد – عائلة ثائر وسياسي كوبي راحل عمل على نشر الثورة
في أميركا الالتينية –  -5عاصمة أوروبية – من الفاكهة –  -6بيت كبير ُيجمع فيه القمح
– دولة أميركية –  -7قرع الجرس – أحرف متشابهة –  -8يغطي جلد بعض الحيوانات
– مدينة يمنية كانت العاصمة السابقة – ّ
سنور –  -9من ملوك الدولة األشورية الحديثة
– في الحكومة –  -10مدينة تونسية – أكبر سلسلة جبال في أوروبا

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2987

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
ّ
 -1التبو – يمام –  -2هيروهيتو –  -3ألبانيا – حن –  -4بي – دك – جنات –  -5لــوار –
ّ
املتبرم –  -8هوراس – بغ –  -9ود – غودار –  -10هونولولو
تردده –  -6قتل – بو – عني – -7

عموديًا
ْ
 -1األبلق – موز –  -2ليوتا – ّ -3
تهب – الله –  -4بيادر – مونو – َ -5و َرنك – بتر –  -6وي –
توباغو –  -7يهاجر – رسول –  -8مي – ندعم – دو –  -9إتحادي – بال –  -10مونته نيغرو

حل الشبكة 2986

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

العب كرة قدم إسباني مرتبط عاطفيًا باملغنية الكولومبية الشهيرة من
أصول لبنانية شاكيرا .ساهم في فوز منتخبه بكأس العالم عام 2010
 = 3+1+4+11أم إسماعيل ■  = 5+2+7+9خالف صغير ■ = 5+10+6+8
ّ
ّ
املحرك
يشغل

حل الشبكة الماضية :صموئيل شمعون

نتيجة جهود «مركز املحاماة التابع
للبنك املركزي».
وإن كانت إيــران قد حصدت نتيجة
«م ـ ــرضـ ـ ـي ـ ــة» عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد ت ـح ــري ــر
أمــوال ـهــا امل ـج ـمــدة ف ــي إي ـطــال ـيــا ،فــإن
اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا مـ ــع الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة أش ـ ّـد تعقيدًا مــن مثيالتها،
وال س ـي ـم ــا فـ ــي م ــرحـ ـل ــة ال ـت ـص ـع ـيــد
والعقوبات .ويتواصل نظر محكمة
العدل الدولية في الهــاي ،في قضية
الـ ـشـ ـك ــوى اإليـ ــران ـ ـيـ ــة امل ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة ضــد
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي مـلــف تجميد
أرصـ ـ ـ ــدة ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي اإليـ ــرانـ ــي.
وأمــس ،قــدم الجانب اإليــرانــي وجهة
ن ـظ ــره وردوده ع ـل ــى الـ ــدفـ ــوع ال ـتــي
قــدم ـهــا ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي االث ـنــن
املاضي ،أي بداية بدء محكمة الهاي
البحث فــي الـشـكــوى .وك ــان الجانب
األمـيــركــي قــد تمسك بعدم صالحية
مـحـكـمــة الـ ـع ــدل ال ــدول ـي ــة ف ــي الـنـظــر
في القضية .واتهم محامو الجانب
اإليراني الواليات املتحدة بـ«التهرب
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرد» وان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك «م ـ ـعـ ــاهـ ــدة
ال ـ ـصـ ــداقـ ــة» ( )1955بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن،
علمًا بــأن واشنطن أعلنت قبل أيــام
انسحابها من املعاهدة ردًا على قرار
محكمة الـعــدل الــدولـيــة فــي القضية
املنفصلة الـتــي ترفعها طـهــران ضد
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة .ورأى الفريق
اإليـ ــرانـ ــي أن إق ـ ـ ــدام واش ـن ـط ــن عـلــى
اح ـت ـجــاز األمـ ـ ــوال اإلي ــران ـي ــة «إجـ ــراء
يـنـطــوي عـلــى ع ـقــاب لـعــامــة الشعب
اإلي ـ ــران ـ ــي» .ومـ ــن امل ـت ــوق ــع اس ـت ـمــرار
إدالء كـ ــل ج ــان ــب ب ــوجـ ـه ــات ن ـظ ــره
بشكل شفاهي ومنفصل ،اليوم وغدًا
الجمعة.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت «ش ــرك ــة
النفط الوطنية» اإليرانية مباشرتها
ط ـ ـ ــرح مـ ـلـ ـي ــون ب ــرمـ ـي ــل م ـ ــن ال ـن ـف ــط
الـخــام اإليــرانــي فــي الصالة الدولية
لبورصة الطاقة اإليرانية .وأوضحت
الـ ـش ــرك ــة أن بـ ـي ــع ال ـ ـخـ ــام اإليـ ــرانـ ــي
ف ــي الـ ـب ــورص ــة يـ ـب ــدأ ن ـه ــاي ــة الـشـهــر
الـ ـج ــاري .وت ـع ــد ال ـخ ـطــوة اإليــران ـيــة
واحــدة من وسائل سبق أن تحدثت
ع ـن ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ،تـ ـع ـ ّـول عـلـيـهــا في
االلتفاف على العقوبات األميركية،
عبر إشــراك القطاع الخاص في بيع
ّ
ال ـن ـفــط .وأم ـ ــس ،عــلــق سـفـيــر طـهــران
لــدى اململكة املتحدة ،حميد بعيدي
نـ ـج ــاد ،ع ـلــى اإلعـ ـف ــاء ال ـ ــذي منحته
الواليات املتحدة لشركتي «بريتيش
بـ ـت ــرولـ ـي ــوم» و«سـ ـي ــريـ ـك ــا إن ــرج ــي»
البريطانيتني ،مــن الـتــزام العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـلــى إي ـ ـ ــران ،ب ــال ـق ــول إن
اإلعفاء أتــى بعد «مفاوضات مكثفة
م ــن جــانــب ال ـشــركــات الـبــريـطــانـيــة».
يشار إلــى أن الشركتني الحاصلتني
عـلــى أول إع ـف ــاء أم ـيــركــي م ــن ال ـتــزام
العقوبات األميركية املنتظر دخولها
حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ مـطـلــع الـشـهــر املـقـبــل،
ت ـع ـم ــان فـ ــي ح ـق ــل «روم» الـ ـغ ــازي
الـ ــواقـ ــع ف ــي ب ـح ــر ال ـش ـم ــال (امل ـم ـل ـكــة
املـتـحــدة) وال ــذي تملك شــركــة النفط
اإليرانية نصف األسهم فيه .ووصف
رئـ ـي ــس «سـ ـي ــريـ ـك ــا» ط ــون ــي ك ـ ــراون
والكر ،القرار األميركي بأنه «نتيجة
مرضية للجميع ،وأرى أن شركاءنا
وإلــى جانبهم الحكومة البريطانية
يجمعون على هذا املوقف» .وتتوجه
األنـ ـظ ــار إل ــى الـ ـق ــرار الـ ــذي سـيـصــدر
ع ــن اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة بـخـصــوص
شـ ـ ــراء ال ـه ـن ــد ل ـل ـن ـفــط اإلي ـ ــران ـ ــي ،فــي
ظ ـ ـ ــل تـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــات ب ـ ـم ـ ـنـ ــح واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
اسـتـثـنـ ً
ـاء لـنـيــودلـهــي ،خـصــوصــا أن
أسعار النفط تضغط بهذا االتجاه.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـش ـ ــأن ت ــوقـ ـع ــت ك ـب ــرى
ش ــرك ــات الـ ـتـ ـج ــارة ف ــي ال ـع ــال ــم ع ــدم
ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ف ــي 2019
عــن  65دوالرًا للبرميل ،مــع احتمال
ارتـفــاعـهــا وت ـجــاوزهــا ال ـ ــ 100دوالر،
فــي ظــل إض ــرار العقوبات األميركية
بصادرات الخام اإليراني.
(األخبار)

◄ مبوب ►

إسرائيل والورقة الكردية في إيران
وليد شرارة
من الوظائف التي تفخر إسرائيل بتقديمها للواليات املتحدة
للتأكيد بأنها ما زالت ورقة قوة استراتيجية في يد هذه األخيرة
وليست عبئًا ،كما بدأ بعض الخبراء والعسكريني السابقني
األميركيني بالقول ،سرًا أو علنًا ،بعد غزو العراق عام  ،2003هي
وضع خبراتها في شؤون املنطقة تحت تصرفها .لم يعد سرًا
أن فكرة تدمير الدولة العراقية وإعادة تأسيس نظام فيدرالي
على قاعدة طائفية وإثنية ،وكذلك أطروحة إعادة صياغة الشرق
األوسط على األسس نفسها ،كانت إسرائيلية املصدر ،تولى
املحافظون الجدد ،وهم في غالبيتهم مجموعة من الصهاينة
املتطرفني ،الترويج لها ومحاولة وضعها موضع التنفيذ في عهد
جورج بوش االبن .يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ،عادت
الستلهام األفكار اإلسرائيلية ،لكن هذه املرة ضد إيران .فمنذ
إعالن وزير خارجيتها مايك بومبيو ،عن تشكيل مجموعة
العمل حول إيران في  16آب املاضي ،ازدادت بشكل ملحوظ
الهجمات واألنشطة املعادية للجمهورية اإلسالمية املنسوبة
لحركات انفصالية كردية أو عربية ،يجهر قادتها بنيتهم بناء
تحالف أقليات ضدها .ومن الواضح أن هذا التوجه يحظى بدعم
ورعاية الفريق الذي عمل في مركز دراسات اللوبي اإلسرائيلي
في أميركا (معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى) ،قبل
االنتقال إلى اإلدارة ،والذي يضم إلى مستشار األمن القومي
جون بولتون ،جيمس جيفري ،املمثل الخاص للواليات املتحدة
حول سوريا ،ودايفيد شنكر ،نائب وزير الخارجية لشؤون
الشرق األوسط ،وأندرو تابلر ،مسؤول امللف السوري في
مجلس األمن القومي.

«الطليعة الكردية»
يعتبر أنصار استخدام ورقة األقليات القومية ضد طهران أن
الطرف األكثر قدرة على شن هجمات عسكرية فعالة في إيران
المتالكه قاعدة خلفية في العراق سمحت له بالحفاظ على
حد أدنى من البنى التنظيمية والعسكرية هو الطرف الكردي.
غاية هذه الهجمات ،التي تستهدف كل ما يرمز للدولة ،وأبرزها
جيشها العقائدي ،الحرس الثوري ،هو ضرب هيبتها وتحفيز
املجموعات االنفصالية األخرى على التحرك .يناط بالطرف
الكردي دور طليعي من أجل إثارة وتأجيج صراعات إثنية في
إيران .وقد بدأ اإلعالم اإلسرائيلي بتغطية العمليات العسكرية
للمجموعات الكردية ليشجع اإلعالم الغربي على القيام باألمر
عينه ،كجزء من الدعم لهذه املجموعات ومن تسويق دورها
كورقة ضغط ناجعة ضد إيران .صحيفة «جيروزاليم بوست»
نشرت في العاشر من الشهر الجاري تقريرًا دعائيًا بكل ما
للكلمة من معنى لزاك هوف ،وهو خبير في الشؤون الكردية
وخبير ميداني لـ«مركز الشرق األوسط لإلعالم والتحليل»،
الذي تسلل مع مجموعة من املقاتلني األكراد إلى األراضي
اإليرانية من «كردستان» العراق .يعتبر هوف أن «الحزب
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الديموقراطي الكردستاني» اإليراني وبقية الحركات الكردية
في إيران ،كـ«بيجاك» و«حزب الحرية» الكردستاني و«كومله»،
هي في مقدم القوى التي تستطيع واشنطن االعتماد عليها في
مواجهتها مع طهران .وبعد تعداده بحماسة لعدد الهجمات
التي شنتها هذه األطراف وحديثه العاطفي عن الشباب األكراد،
وبخاصة الشابات ،الذين ينضمون بكثافة لها للقتال «من أجل
الحرية» ،وهو كالم موجه للرأي العام الغربي يحاول االستفادة
من موجة التعاطف الواسعة التي حظيت بها «قوات سوريا
الديموقراطية» في الغرب ألنها ،بني أسباب أخرى« ،حررت
النساء» عبر ضمهم إلى وحداتها العسكرية خالل قتالها
لـ«داعش» ،يقدم هوف توصيات لواشنطن حول السياسة
األجدى الواجب اعتمادها حيال امللف الكردي في إيران.
هو يرى أن «التمهيد لسياسة ناجحة تجاه إيران يتطلب من
أميركا تعزيزًا لدور األحزاب الكردية اإليرانية والعمل على حل
الخالفات في ما بينها ومساعدتها على التوحد ضد النظام.
لكن الدعم الجدي يتجاوز تنظيم املصالحات وبناء إطار تنسيق
أمني .فاملجموعات العسكرية الكردية تفتقد الدعم اللوجستي
ّ
املتقدم لتستطيع تطوير أدائها
والتجهيزات والتمويل والتدريب
امليداني ...تسريع عملية تفكك الطغيان في إيران انطالقًا من
خطوط الصدع املحلية اإلثنية والدينية ،يسمح بحقن الدماء التي
تسفك في الحروب بالوكالة املشتعلة في العراق وسوريا واليمن...
الالعبون اإلقليميون املعنيون كالسعودية واألردن والبحرين
عليهم أن يأخذوا في االعتبار الفوائد الكبرى التي سيجنونها
من دعم بداية تمرد األكراد في إيران وهم يخوضون معها
مواجهات مفتوحة في اليمن وسوريا البعيدتني عن حدودها
واملجاورتني لحدودهم ...لدى واشنطن فرصة استثنائية
ملساعدة حلفاء في إيران يشاطرونها مصالحها وقيمها
ولديهم نفس األعداء .مساندة املجموعات الكردية يجب أن
تكون من ضمن استراتيجية حاسمة الحتواء إيران ودحرها».
يلخص هذا املقال املقاربة اإلسرائيلية لواقع الصراع مع إيران
اليوم .استحالة املواجهة العسكرية املباشرة معها ألثمانها
الباهظة على الكيان ولعدم رغبة واشنطن في الدخول في مثل
هذه املواجهة تغلب خيار الحرب بالوكالة ،لكن الحرب الساخنة
التي تؤدي إلى تفككها «بحسب خطوط الصدع املحلية اإلثنية
والدينية» ،بحسب ما ورد في املقال املذكور أعاله .ال يستطيع
الخيال اإلسرائيلي إال إعادة إنتاج سيناريوات هي عبارة عن
تنويعات على نغمة ّ
«فرق تسد» االستعمارية التقليدية .لكن هذا
الكالم برسم دول وشعوب املنطقة التي ما زالت تعاني من آثار
إشعال الحرب الطائفية وتأجيجها من قبل الواليات املتحدة في
العراق .هل سيكون العراق وتركيا وسوريا بمنأى عن التداعيات
الخطيرة الستغالل أميركا للورقة الكردية في إيران؟ هل يعتقد
عاقل أن إيران ستقف متفرجة على استخدام «كردستان»
العراق كقاعدة خلفية لحرب هدفها املعلن تقسيمها؟ يبدو أن
ضمور الهيمنة األميركية على املنطقة يدفع واشنطن إلى اعتماد
سياسة إشعال الحرائق والخراب ،لكن من املحسوم أنها ليست
الطرف الوحيد القادر على التحكم بالحرائق أو بحصرها في
بلد واحد ،في إقليم قابل برمته لالشتعال.

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
SANJIT SUTRADAR
MOHAMMAD MIZAN MIAH
TABAROK HOSSAIN
FIRUS ABDUL HAMID
MD SAMAUL ISLAM
MOHAMMAD BAZLUR RAHMAN
HANIF MIAH
JOINAL ABEDIN SARDAR
MOHAMAD JAMAL HOSSEIN
RAZON MOSAREF
MOHAMAD ABU TAYAB
MD MAMUN MIAH
RASID
MOHAMMAD ALI
BIDHAN SARKER
MASUD IDON KHAN KHAN
ROUF MIAH
MD BADSHA
SAMIR KHAN
ASIM SARKER
MOHAMMAD BELAL HOSSAIN
MD MOHASIN
MD MONIR PATWARY
SAKIR HUSSEN MD HIRON
RUHUL FARSU MOLLIK
JAFUR ALI PK
MOHAMMAD RAYHAN MOLLA
MOHIBUL ISLAM
BHAGWAN SINGH
SURINDER PAL
RAMNIWAS
RAMESH SINGH
CHARANJIT KUMAR
NARINDER PAL
JAGDEV SINGH
SURJIT SINGH

LAKHWINDER SINGH
SUBHASH CHANDER
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الر
قم76/311149
غادرت العاملة البنغالدشية
Mst ranu khatun
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/380601
غادرت العاملة األثيوبية
SEMIRA AHMED EFA
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/824456
غادر العامالن البنغالدشيان
AHMED SUHEL
MOHAMMAD MOMINUL ISLAM
مــن مؤسسة مستخدميهما ,الــرجــاء
مـمــن ي ـعــرف عـنـهـمــا شـيـئــا اإلت ـصــال
على الرقم 03/397007
غادر العامل البنغالدشي
MD KAMAL
من عند مخدومه الرجاء ممن يعرف
عنه شيئا االتصال على الرقم
70-551100
غادرت العاملة االثيوبية
TEGESECH WOLDE KEBOM
من عند مخدومها الرجاء ممن يعرف
شيئا االتصال على الرقم
03-336298

تقرير

ترامب :القمة مع كيم بعد انتخابات الكونغرس

أشار ترامب إلى إمكانية عقد اللقاء على األراضي األميركية أو الكورية الشمالية (أ ف ب)

إل ـ ــى م ـ ــا بـ ـع ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـج ــدي ــد
الـ ـنـ ـصـ ـف ــي لـ ـلـ ـك ــونـ ـغ ــرس امل ـ ـ ـقـ ـ ــررة فــي
السادس من تشرين الثاني /نوفمبر
امل ـق ـب ــل؛ هـ ــذا ه ــو امل ــوع ــد ال ـ ــذي ح ــدده
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
لثاني اجتماع له مع الرئيس الكوري
الشمالي كيم جونغ أون .إعالن ترامب
ج ــاء ع ـلــى م ــن ط ــائ ــرة ال ــرئ ــاس ــة وهــو
فــي طــريـقــه إل ــى والي ــة آي ــوا للمشاركة
فــي أحــد التجمعات السياسية ،وقــال
فيه« :ستكون (القمة) بعد انتخابات
التجديد النصفي .ال يمكنني أن أغادر
اآلن» .وجــاء هــذا عقب تأكيد الرئيس
األميركي أن االستعدادات لعقد القمة
«قطعت شوطًا هامًا» ،وأن البحث في
مكان إجرائها انحصر اآلن بـ« 3أو »4
مواقع .وبينما استبعد أن تستضيفها
سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة ،كـ ـم ــا س ــاب ـق ـت ـه ــا ،أشـ ــار
إل ــى «إم ـكــان ـيــة عـقــدهــا عـلــى األراض ــي
األميركية أو في كوريا الشمالية».
وبـعــدمــا كــانــت سـيــول قــد أعـلـنــت عن
الـتــوافــق عـلــى عـقــد قـمــة تــرامــب  -كيم
ال ـث ــان ـي ــة «ف ـ ــي أق ـ ــرب وقـ ـ ـ ــت» ،أع ـل ـنــت

ال ـح ـكــومــة ال ـك ــوري ــة ال ـج ـنــوب ـيــة إنـهــا
تنظر فــي إمكانية رفــع مجموعة من
العقوبات على كوريا الشمالية ،وفقًا
ملا ذكرته وزيرة الخارجية كانغ كيونغ
ه ـ ــوا ،أم ـ ــس ،أم ـ ــام أعـ ـض ــاء الـجـمـعـيــة
الوطنية فــي جلسة تفتيش برملانية
س ـن ــوي ــة .ت ـص ــري ــح الـ ــوزيـ ــرة ال ــاف ــت،
أش ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه ق ــد «تـ ـج ــري مــراج ـعــة

أكد ترامب أن سيول لن
ترفع أي عقوبات عن بيونغ يانغ
من دون موافقته
(لـلـمـســألــة) بــالـت ـشــاور مــع الـسـلـطــات
األخ ـ ــرى ذات ال ـص ـل ــة» .وف ــي مـعــرض
تـعـلـيــق ت ــرام ــب عـلــى امل ــوق ــف ال ـكــوري
الجنوبي املستجد ،أوضــح أن كوريا
الجنوبية لــن ترفع أي مــن عقوباتها
املـفــروضــة عـلــى كــوريــا الـشـمــالـيــة من
دون موافقته .وقال أمس عندما سئل
عن هذا املوضوع« :حسنًا ،لن يفعلوا

ذل ــك ...إنهم ال يفعلون شيئًا من دون
موافقتنا» .وع ــادت وزارة الخارجية
الـكــوريــة الجنوبية إلص ــدار بـيــان في
مــا بعد ،قالت فيه إن حديث الــوزيــرة
ال يعني أن هناك مراجعات «شاملة»
لـلـعـقــوبــات ،مــوضـحــة أن كــانــغ كانت
تشير إلى وجود «مرونة» في مراجعة
القضية ،في سياق املحادثات األخيرة
بـ ــن ال ـ ـكـ ــوري ـ ـتـ ــن ،وب ـ ـطـ ــرق «ال تـعــد
ً
ت ـن ــازال» عــن عـقــوبــات األم ــم املـتـحــدة،
وف ــق ال ـب ـيــان .وهـ ــذه ال ـع ـقــوبــات الـتــي
ُ
تعرف باسم «تدابير  24أيار /مايو»،
فرضتها كوريا الجنوبية بعد هجوم
استهدف إحــدى سفنها الحربية في
العام  2010وأوقع عددًا من الضحايا.
وحظرت العقوبات تقريبًا كل تعاون
اق ـت ـص ــادي م ــع ب ـيــونــغ ي ــان ــغ .وكــانــت
كانغ قد أشــارت إلــى أن بالدها «على
أســاس التعاون الوثيق مع الواليات
املتحدة ،ستلعب دورًا مؤقتًا من أجل
تـهـيـئــة أرض ـي ــة مـشـتــركــة ب ــن كــوريــا
الشمالية والواليات املتحدة».
(األخبار ،أ ف ب)
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◄ إعالنات رسمية ►
اعالن استدراج عروض
تجـري املؤسـسة العامـة إلدارة مستشـ ـ ـفـى
مرجعيـون الحكوم ـ ــي إستدراج عروض
ل ـش ـ ـ ــراء ك ـ ــل م ـ ــن ال ـح ــاج ـي ـ ــات ال ـتــال ـيـ ـ ـ ــة :
ال ـلــوازم وامل ــواد املـخـبــريــة ،ل ــوازم ومـ ــواد
جــراحــة الـعـيـ ـ ــون ،الـخـيـ ـ ـ ــوط الـجــراحـيـ ـ ــة،
لـ ــوازم ومـ ــواد الـتـعـقـيـ ـ ـ ـ ــم ،املـطـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعــات ،
مــواد ولــوازم غس ـ ـ ــيل البياضات ،امل ــواد
املـظـلـلـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ــزوم املستشـ ــفى وذلـ ــك ف ـ ــي
مبنـ ـ ــى املــؤسـ ـ ـ ـ ـ ـســة إب ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء م ــن الـســاعــة
 12:00ظ من يـ ــوم الثالثـ ـ ــاء الواقـ ــع ف ــي 30
 ،2018 / 10 /علـى الراغبـني باإلشـ ـ ــتراك
الحض ـ ــور إلـى مبنـى املؤسـسة إلسـ ــتالم
دفتـ ـ ــرالش ـ ـ ــروط مــن أمــانـ ــة س ـ ــر اإلدارة
ُ
ضـم ــن الـ ــدوام الــرسـ ـمــي علـى أن تقـ ـ ــدم
العـ ــروض فـ ـ ــي مهل ـ ـ ــة أقصـاها السـاع ــة
 12:00ظ من ي ــوم الجمعـ ـ ـ ــة الواقـ ـ ـ ــع فـ ــي
.2018 / 10 / 26
رئيـس مجلس اإلدارة
املديـر
الدكتور مؤنس كالكش
اعالن مناقصة عمومية
تجـري املؤسـسة العامـة إلدارة مستشـ ـ ـفـى
مرجعيـون الحكوم ـ ــي مناقصـ ــة عموميـ ـ ــة
لشـراء كـل مـن الحاجيـات التاليــة  :ل ـ ــوازم
وم ــواد غسيل الكل ـ ــى ،الـلــوازم الطبي ـ ــة،
لــوازم ومــواد تمييـ ــل القل ـ ــب والشرايني،
األم ـص ـ ـ ـ ــال  ،ال ـغ ـ ـ ـ ـ ــازات الـطـبـيـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ــزوم
املستشفى وذل ــك ف ـ ــي مبنـ ـ ــى املؤسسة
إب ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة  12:00ظ م ــن يـ ــوم
اإلثني ـ ــن الواقـ ــع فــي ،2018 / 10 / 29
علـى الراغبـني باإلشـتراك الحضـور إلـى
مبنـى املؤسـسة إلسـ ــتالم دفتـرالشـروط
م ــن أم ــان ـ ـ ــة س ـ ــر اإلدارة ضـ ـمـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدوام
ُ
الــرسـ ـمــي عـلـ ــى أن تقـ ـ ــدم ال ـع ـ ــروض فـي
مهل ـ ـ ــة أقصـاها السـاع ــة  12:00ظ من يـوم
الجمعـ ـ ـ ــة الواقـع فـ ــي .2018 / 10 / 26
رئيـس مجلس اإلدارة
املديـر
الدكتور مؤنس كالكش
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية330/2016 :
املنفذ :كــونـتــوار التسليف الـتـجــاري الفا
بوكالة املحامي بيار رياشي
املنفذ عليها :فاطمة حمية  -طاريا
السند التنفيذي وقيمة الــديــن سند دين
موثق بعقد تأمني وشهادة قيد تأمني من
الدرجة االولــى بمبلغ ثالثة وتسعون الف
دوالر أميركي عدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ25/10/2016 :
تاريخ تبليغ االنذار والحجز2016/10/28 :
و2016/11/18
تاريخ قرار الحجز16/11/2016 :
تاريخ تسجيله18/11/2016 :
تاريخ محضر وصف العقار13/1/2017 :
تاريخ تسجيله23/1/2017 :
بـيــان الـعـقــار املـحـجــوز ومشتمالته2400 :
س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم  /691ط ـل ـيــا  -أم ـيــري
 مــوقــع عـ ـ ــن ال ـت ـفــاح .ي ـقــع الـعـقــار فيسهل طليا للجهة الغربية وللوصول ال ـيــه
بــواس ـطــة طــريــق عـ ــام فــرعــي مــزفــت ارضه
مستطيلة وتــرب ـتــه ح ـم ــراء يــوجــد ضمنه
بنائني.
أ  -الـبـنــاء األول :طــابــق أرضـ ـ ــي مــؤلــف من
أربعة غــرف ومطبخني وحمامني وانتريه
وبـ ــرنـ ــدا شــرق ـيــة ش ـمــال ـيــة وم ـط ـلــع درج
ي ــؤدي الــى الـسـطــح .مساحته حــوالــي 220
م 2وال ـب ـنــاء غير م ــورق مــن ال ـخــارج ومن
الــداخــل وغـيــر مـبـلــط .وتـسـكــن فـيــه عائلة
سورية كما يوجد بئر ارتــوازي مقفل غير
مجهز ومحاط بشريط شائك واعمدة من
قساطل حديد انش ونصف.
ب  -بناء ثاني عبارة عن غرفة من حجر لنب
 3 * 3م 2ويوجد ضمه  75شجرة كرز و14
ش ـجــرة م ـث ـمــرة انـ ــواع مختلفة و 13شجرة
ســرو باقي ارض العقار سليخ مفالحة.
مساحته 52950 :متر مربع.
حـ ـ ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ق ـنــاة م ـيــاه وطــريــق
والـ ـعـ ـق ــارات ،883 ،796 ،724 ،723 ،722
 ،884 ،885وش ــرق ــًا قـ ـن ــاة مـ ـي ــاه وطــريــق
ً
والـ ـعـ ـق ــارات  ،689 ،650 ،686وشماال قناة
مياه وجنوبًا العقار رقم .715
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :ي ــوم ــي  81تاريخ
 21/1/2015تــأمــني درج ــة أول ــى مــع حق
الـ ـتـ ـح ــوي ــل.
الـ ــدائـ ــن :كـ ــون ـ ـتـ ــوار ال ـت ـس ـل ـيــف التجاري
الفا.

املدين :فاطمة محمد حمية  2400سهم.
قيمة التأمني :ثالثة وتسعون الف دوالر
أم ـيــركــي وال ـفــائــدة حسب ش ــروط العقد،
تعهد املــديــن ب ـعــدم ال ـب ـيــع او ال ـتــأمــني او
ال ـتــأج ـيــر أو تــرت ـيــب أي ح ــق ع ـي ـنــي إال
بموافقة الدائن.
يــومــي  4278تــاريــخ  18/11/2016حجز
تنفيذي رقــم  330/2016م ـصــدر الحجز
دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ــذ بـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ــك الـ ـ ـحـ ـ ــاجـ ـ ــز
كـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوار ال ـت ـس ـل ـي ــف الـ ـتـ ـج ــاري ال ـفــا
واملحجوز عليه :فاطمة محمد حمية
يــومــي 265 :تــاريــخ  23/1/2017محضر
وص ــف ال ـع ـقــار صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
بعلبك رقم اساس .330/2016
مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بعلبك
ال ـحــاجــز :كــون ـتــوار التسليف التجاري
الفا
املحجوز عليها :فاطمة محمد حمية.
التخمني بالدوالر األميركي.$ 368105 :
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ـ ــال ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي بـعــد
التخفيض  $120856 :%20مئة وعشرون
الــف وثمانماية وسـتــة وخـمـســون دوالر
أميركي ال غير.
مــوعــد الجلسة وم ـكــان إجــرائـهــا :ن ـهــار
الخميس ال ــواق ــع ف ــي  1/11/2018الساعة
الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر أم ــام حضرة
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فـ ــي قـ ـص ــر ع ــدل
بعلبك.
شروط البيع:
ال ـن ـف ـقــات امل ـتــوجــب دف ـع ـهــا عــاوة عن
ثـ ـم ــن الطـ ــوابـ ــع االحـ ــالـ ــة ورسـ ـ ــم ال ــدالل ــة
للبلدية  %5وعلى راغب الشراء الحضور
بــاملــوعــد امل ـعــني وان ي ــودع بــاســم رئيس
دائ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لــدى صندوق الخزينة أو أحــد املصارف
املـ ـقـ ـب ــول ــة م ـب ـل ـغــًا م ـ ــوازي ـ ــًا ل ـ ـبـ ــدل الـ ـط ــرح
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هــذا
املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خــال ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه خالل ع ـشــريــن يــومــًا من
ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار االح ــال ــة دف ــع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع منقوالت
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
باملعاملة التنفيذية رقم 76/2013
الرئيسة ندى املعلوف
املـنـفــذ :بـنــك االعـتـمــاد املـصــرفــي ش.م.ل -
ّ
وكيلته االستاذة هيام مل ح.
املنفذ عليهما :انيس اميل عون ورامونا
ريمون حنوش  -البترون.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ب ـس ـتــة اعـ ـش ــار ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـمــن املـخـمـنــة
بها املــوجــودات العائدة للمنفذ عليهما
واملحجوزة التالي بيانها:
*  $ 1500صالون مؤلف من كرسي كبير
واربعة كراسي مفردة لون زيتي واسود
وبيستاش مع طقم طاوالت خشبية لون
بني واحدة كبيرة ولها في اعالها زجاج
واثنتني صغيرتني شكلها مستدير.
*  $ 200تمثال برونز
*  $ 1500ص ــال ــون م ــن ال ـق ـمــاش الــزيـتــي
وبــوردو مؤلف من كنبتني كبيرتني لون
زيتي ،وكنبتني صغيرتني لون بوردو مع
طـقــم ط ــاوالت خشبية ل ــون بـنــي احــداهــا
ك ـب ـيــرة ف ــي اع ــاه ــا لـ ــوح زج ـ ــاج واخـ ــرى
مستديرة.
*  $ 700ثريا كريستال.
*  $ 3000طاولة سفرة مع عشرة كراسي
لون زيتي وبوردو.
*  $ 800كريستال بار لون بني بدرفتني.
*  $ 1500دروس ــوار لــون بني مع واجهة
زجاجية.
*  $ 300ثريا زجاجية بخمس ملبات.
*  $ 100طقم طاوالت صغيرة لون بني.
*  $ 600تابلو كبير عدد ثالثة.
*  $ 1500غـ ــرفـ ــة ج ـ ـلـ ــوس م ـ ــن ال ـج ـل ــد
وال ـق ـم ــاش مــؤل ـفــة م ــن كـنـبـتــن كـبـيــرتــن
وكنبتني صغيرتني وطاولة كبيرة مربعة
من الجلد والخشب.
*  $ 400تلفزيون ماركة سامسونغ.
*  $ 500ت ــابـ ـل ــو ك ـب ـي ــر مل ـن ـظ ــر شـخــص
يمتطي حصانه.

*  $ 500سريرين لون خشب فاتح.
*  $ 100كومود.
*  $ 1000خــزانــة خشبية مــن ســت درف
دوبل.
*  Etagère $ 200خشبية للكتب.
*  $ 4500غــرفــة نــوم مؤلفة مــن سريرين
وخزانة كبيرة ومكتبة كبيرة وخزانة لها
ست درف دوبل.
*  $ 700براد لون ابيض ماركة جينيرال
الكتريك.
*  $ 100براد ماركة كامبومتيك للمياه.
*  $ 500غسالة ماركة كامبوماتيك لون
رمادي.
*  $ 450طــاولــة خشبية فــي املـطـبــخ مع
ستة كراسي.
*  $ 250فرن غاز انكاستري ماركة .Teka
*  $ 75مايكرويف ماركة  Kenwoodلون
رمادي ستانليس.
*  $ 400خـ ــزانـ ــة خ ـش ـب ـي ــة مـ ــع واجـ ـه ــة
زجاجية في املطبخ.
*  $ 5000غ ــرف ــة نـ ــوم كــام ـلــة مــؤل ـفــة من
سرير مزدوج لون نبيذي غامق ،وخزانة
م ــن س ــت درف ،وتــوال ـيــت تـعـلــوهــا م ــرآة،
وكومود عدد اثنان.
*  $ 1000خ ـ ــزان ـ ــة خ ـش ـب ـي ــة ل ـ ــون بـنــي
مخصصة لالبسة واالحذية.
إن مجموع قيمة املنقوالت املحجوزة بلغ
 $ 27375سبعة وعشرون الفا وثالثماية
وخمسة وسبعون دوالر اميركي.
م ـك ــان املـ ــزايـ ــدة :م ـن ــزل امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا -
البترون  -بسبينا  -بناية طوني نصر -
الطابق االرضي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة :نـهــار االث ـنــن الــواقــع في
 29/10/2018الساعة الثانية بعد الظهر.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي الـ ـش ــراء ال ـح ـض ــور في
امل ــوع ــد امل ـحــدد اع ــاه مـصـحــوبــا بالثمن
ن ـقــدا بــاالضــافــة ال ــى خـمـســة بــاملـئــة رســم
داللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
اعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم التنفيذ2015/766 :
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :م ـص ــرف ب ـيــت الـتـمــويــل
ال ـعــربــي ش.م.ل .وكـيـلــه امل ـحــامــي صــالــح
األيوبي.
املنفذ عليه :ربيع عبيد سيف الدين.
املستند التنفيذي :عقد تأمني وسندات
ديـ ـ ــن ب ـق ـي ـم ــة  $ 276136عـ ـ ــدا الـ ــرسـ ــوم
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2017/4/18 :
تاريخ تسجيله .2017/4/20
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ك ــام ــل امل ـق ـســم  /11/م ــن ال ـع ـق ــار /689/
ال ـح ــدادي ــن وذلـ ــك وف ـق ــا مل ـن ــدرج ــات دفـتــر
الشروط املنظم بتاريخ .2017/9/15
موضوع الطرح :املقسم  /11/من العقار
 /689/الحدادين ،شقة في الطابق الثالث
مؤلفة من دار وصالون وغرفتني للسكن
ومطبخ وحمام وخالء ودربية وبلكونني.
قيمة التخمني 102000 :د.أ.
بدل الطرح 61200 :د.أ - .بعد التخفيض
 58140 :%5د.أ .بعد التخفيض 55233 %5
د.أ - .بعد التخفيض  52471.35 :%5د.أ.
وان محتويات املقسم املــذكــورة مفصلة
بتقرير الخبير املـضـمــوم الــى ملف هذه
املعاملة.
مـكــان امل ــزاي ــدة :دائـ ــرة تنفيذ طــرابـلــس –
قصر العدل – غرفة الرئيس أماني فواز.
الزمان :بتمام الساعة  12من يوم االثنني
في .2018/10/29
ش ــروط امل ــزاي ــدة :م ــن يــرغــب بــاالش ـتــراك
بــاملــزايــدة عليه ان يتخذ مقامًا لــه ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة وان يدفع بــدل الطرح
املقرر قبل مباشرة الجلسة بموجب شيك
مسحوب على مصرف لبنان باسم رئيس
دائــرة تنفيذ طرابلس وعليه زيــادة على
الثمن دفع رسوم التسجيل ورسم الداللة
.%5
رئيس القلم
حاتم عثمان
إعالن مزايدة
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
سينتيا قصارجي
املنفذ :ملحم ابراهيم أعزان
املنفذ عليهم :أنيسة أيوب يعقوب سيده
وسليمان صليبي أبو نجم
باملعاملة التنفيذية رقم  2017/1142ينفذ

طــالــب التنفيذ حكم محكمة االستئناف
املــدن ـيــة ف ــي ال ـب ـقــاع ت ــاري ــخ 2017/10/5
والــذي قضى بتصديق الحكم املستأنف
الصادر عن املحكمة االبتدائية في البقاع
ال ـنــاظــرة فــي الـقـضــايــا الـعـقــاريــة بتاريخ
 2016/5/3امل ـت ـض ـم ــن اعـ ـتـ ـب ــار ال ـع ـق ــار
 /1809/الـفــرزل غير قــابــل للقسمة عينًا
وطرحه للبيع باملزاد العلني بني العموم.
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار /1809/
الفرزل.
مـســاحـتــه 2626 :م 2وه ــو يـقــع فــي اعــالــي
الفرزل وله اطاللة على سهل البقاع وهو
قريب من املنطقة السكنية تصل اليه عبر
طريق ترابي وال انشاءات عليه.
حــدوده :يحده غربًا العقار  1829وشرقًا
ً
العقار  1798وشماال العقار  1810وجنوبًا
العقار .1808
الحقوق العينية :الغي القيد اليومي رقم
 1879تــاريــخ  1957/7/16بـمــوجــب قــرار
ام ــن ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري رق ــم  178تــاريــخ
 ،1967/4/19استدعاء ازالــة شيوع مقدم
لــدى الغرفة االبتدائية االولــى في البقاع
رق ــم  2015/528م ـقــدم مــن املــدعــي ملحم
ابراهيم اعزان ضد املدعى عليهما انيسة
سـيــده وسـلـيـمــان اب ــو نـجــم ،طـلــب تنفيذ
ومـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ــف ع ـ ـقـ ــار ص ـ ــادري ـ ــن عــن
دائــرة تنفيذ زحلة برقم  2017/1142من
ملحم ابــراهـيــم اع ــزان ضــد أنيسة سيده
وسليمان أبو نجم.
قيمة التخمني وبدل الطرح/157560/ :د.أ.
مئة وسبعة وخمسون الــف وخمسماية
وستون دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2018/10/25أم ـ ــام رئـيــس
دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زح ـل ــة ف ــي ق ــاع ــة املـحـكـمــة
الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.
ش ــروط املــزايــدة :على الــراغــب فــي الـشــراء
وقبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان يــودع باسم
رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ زح ـلــة قـيـمــة الـطــرح
فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف مقبول
او تقديم كفالة معادلة أو شيك مصرفي
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
دائرة تنفيذ زحله اذا لم يكن له مقام فيه
وعليه خــال ثــاثــة اي ــام مــن ص ــدور قــرار
االحالة ايداع الثمن تحت طائلة اعتباره
ً
ناكال واعادة املزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه في
خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور قرار
االحــالــة دفــع رســم الــداللــة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة

اليانا ابو فياض
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في الجنوب
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/9/27على املتهم حسن مصطفى
ده ــان جنسيته س ــوري 69 /حـلــب محل
اقــامـتــه صـيــدا والــدتــه حـنــان عـمــره 1984
اوقـ ــف غـيــابـيــا ب ـتــاريــخ  2013/1/20وال
يزال فارًا بالعقوبة التالية قررت املحكمة
ت ـج ــري ــم امل ـت ـه ــم ح ـس ــن م ـص ـط ـفــى دهـ ــان
بجناية املادة  201/547ع وادانته بجنحة
املــادة  73اسلحة ذخائر وادانته بجنحة
املادة  733ع والحكم عليه الجلهم بعقوبة
االش ـ ـغ ـ ــال الـ ـش ــاق ــة م ـ ــدة عـ ـش ــر سـ ـن ــوات
وتـجــريــده مــن حقوقه املدنية ومنعه من
التصرف بأمواله املنقولة وغير املنقولة
ومــن اقــامــة اي دعــوى ال تتعلق باحواله
ال ـش ـخ ـص ـيــة ط ـي ـلــة مـ ــدة ف ـ ــراره م ــن وج ــه
العدالة واالصــرار على انفاذ مذكرة القاء
القبض بحقه ونـشــر خــاصــة الحكم في
الجريدة الرسمية وفي جريدة األخبار.
وف ـق ــا ل ـل ـمــواد  201/547ع  73 -اسـلـحــة
وذخائر و 733ع من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية محاولة قتل بواسطة آلة
حادة وتكسير وتخريب.
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
صيدا في 2018/10/1
الرئيس االول جدايل
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
القاضي ندى املعلوف
رقم املعاملة2018/66 :
املنفذ :زيــاد جــورج يزبك وكيله املحامي
وليد زعيتر
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :دق ــروق ــه ي ــوس ــف بــركــات
وسليمان انطوان فارس فرح  -البترون.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
طرابلس رقم  2018/21تاريخ 2016/4/16
املـنـفــذ بـمــوجـبـهــا حـكــم ازال ـ ــة ش ـيــوع في
العقار رقم /54كفرعبيدا.
تاريخ الحكم2016/12/5 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/4/3 :
امل ـ ـ ـطـ ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 54 :م ـن ـط ـقــة
كفرعبيدا.
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل مـشـجــرة زيـتــون

وبعض اشجار تني.
مساحته1029 :م2
ً
يحده :شماال 35 :شرقًا - 55 :جنوبًا55 :
 غربًا53 :التخمني 180075 :د.أ .بدل الطرح180075 :
د.أ.
مــوعــد املــزايــدة ومكانها :نـهــار الخميس
الواقع في  2018/11/15الساعة  12ظهرًا
امـ ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
البترون.
على الراغب في الشراء ان يدفع بدل الطرح
امل ـق ــرر ن ـق ـدًا وع ـل ـيــه ت ـقــديــم ك ـفــالــة واف ـيــة
من املصارف املقبولة كفالتها قانونًا او
شيكًا مصرفيًا بالليرة اللبنانية وعليه
اتـخــاذ محل اقــامــة مـعــروف ضمن نطاق
دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ الـ ـبـ ـت ــرون واال ع ــد قـلـمـهــا
مـخـتــارًا لــه وان يــدفــع زي ــادة عـلــى الثمن
رسوم التسجيل والداللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن تلزيم تأمني تجهيزات مكتبية
لزوم وزارة املالية  -مديرية املالية العامة
الساعة التاسعة والنصف من يوم الثالثاء
ال ــواق ــع ف ـيــه الـ ـس ــادس م ــن ش ـهــر تـشــريــن
الثاني  ،2018تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
املالية  -مناقصة تلزيم تأمني تجهيزات
مكتبية لزوم وزارة املالية  -مديرية املالية
العامة.
ـ ـ التأمني املؤقت/25.000.000/ :ل.ل .فقط
خمسة وعـشــرون مليون ليرة لبنانية ال
غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ــه مـ ــن وزارة امل ــالـ ـي ــة -
مديرية املالية العامة  -مديرية الشؤون
االدارية  -دائرة شؤون املوظفني واللوازم
واملحاسبة  -رياض الصلح  -بيروت.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2043
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء مـ ــواد وم ـعــدات
لـ ـ ـ ــزوم اعـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ـن ـظ ـي ـف ــات ف ـ ــي امل ـب ـنــى
املركزي ،موضوع استقصاء االسعار رقم
ث4د 7412/تاريخ  ،2018/7/24قد مددت
لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2018/10/19عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/10/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2044
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20عـ ـش ــرون ب ــامل ـئ ــة ،لـتـنـفـيــذ م ـشــروع
اش ـغ ــال تـعــزيــل وان ـش ــاء حـيـطــان حماية
على مـجــرى شـتــوي فــي بـلــدة القمامني -
قضاء املنية  -الضنية.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2018/11/7
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في

ال ــدرج ــة الــراب ـعــة فـقــط لــاش ـغــال املــائـيــة،
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة من
أخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد املــائـيــة والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  8تشرين االول 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2058
إعالن تلزيم
لتلزيم استثمار استراحة
لـ ـ ــزوم امل ـب ـن ــى ال ـج ــدي ــد ل ـل ـمـع ـهــد ال ـعــالــي
للعلوم التطبيقية واالقتصادية
يجري املعهد العالي للعلوم التطبيقية
واالق ـت ـص ــادي ــة م ــزاي ــدة عـمــومـيــة لتلزيم
استثمار استراحة
لــزوم املبنى الجديد للمعهد على اساس
س ـعــر ي ـقــدمــه الـ ـع ــارض وذلـ ــك ف ــي مبنى
املعهد.
الـ ـعـ ـن ــوان :زق ـ ــاق الـ ـب ــاط  -م ـبـنــى مجمع
ال ـش ـيــخ س ـعــدال ـلــه ال ـع ـبــد ســالــم الـصـبــاح
(قرب مدرسة مار يوسف الظهور)
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه 2018/11/27
الساعة 11.00
لصالح املعهد العالي للعلوم التطبيقية
واالقتصادية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه ل ــدى امــانــة ســر املعهد
الـسـيــدة م ـيــراي اب ــو ج ــودة خ ــال ال ــدوام
الــرسـمــي (م ــن الـســاعــة الـتــاسـعــة صباحًا
حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا).
يجب ان تصل العروض وطلبات االشتراك
في املزايدة الى قلم امانة سر املعهد وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االث ـنــن ال ــواق ــع فـيــه  2018/11/26وذلــك
اثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 2018/10/4
مدير املعهد العالي للعلوم التطبيقية
واالقتصادية
الياس الهاشم
التكليف 2048
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لـشــراء الية رباعية الــدفــع (ع ــدد ،)4وذلــك
وفق املواصفات الفنية والشروط االدارية
امل ـح ــددة ف ــي دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية
الـ ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة (تـ ـض ــاف  )TVAمن
دائرة الشؤون املشتركة في مركز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
الواقع فيه  31تشرين االول  2018الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2074
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
الرئيس احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2016/219
املنفذ :نديم عبد الوهاب ملحم
امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا :فـ ــادي قـبـيـســي وحـبـيــب
يزبك بوكالة املحامي اسماعيل فياض
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـشــر ظ ـه ـرًا م ــن يـ ــوم الـجـمـعــة
ال ــواق ــع ف ــي  2018/10/19لـلـبـيــع بــاملــزاد
ال ـع ـل ـنــي ال ـل ــوح ــة ال ـع ـمــوم ـيــة ذات الــرقــم
/374993/م مخمنة بقيمة  75000000ل.ل.
واللوحة العمومية ذات الرقم /376137/م
مخمنة بقيمة  75000000ل.ل .وان بدل
الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة تنفيذ
النبطية هو ستة اعشار قيمة التخمني.
ف ـع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء االطـ ـ ـ ــاع عـلــى
م ـس ـت ـح ـقــات رسـ ـ ــوم امل ـي ـك ــان ـي ــك ورس ـ ــوم
اش ـت ــراك الـضـمــان وال ـح ـضــور فــي املــوعــد
املحدد اعاله الى قصر العدل في النبطية

دائرة التنفيذ مصحوبًا بالثمن بموجب
شـيــك مـصــرفــي منظم الم ــر رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ النبطية يضاف اليه خمسة باملاية
رسم داللة نقدًا.
مأمور التنفيذ
إعالن بيع باملعاملة 2018/222
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2018/10/23ال ـســاعــة الـثــالـثــة م ــن بعد
الظهر سيارة املنفذ عليه خليل مطانيوس
سطوف ماركة كيا  picantoموديل 2015
ً
رقم /207717/ط الخصوصية تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي
الـفــرنـســي ش.م.ل .وكـيـلــه املـحــامــي عبده
لحود البالغ /9624.55/د.أ .عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ /5218/د.أ .واملطروحة
بسعر /3500/د.أ .أو ما يعادله بالعملة
الــوطـنـيــة وان رس ــوم ميكانيك قــد بلغت
/725/د.أ. .
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى ال ـكــرن ـت ـي ـنــا  -مـ ـ ــرآب املـ ــدور
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن عن وضع جداول التكليف االساسية
تـعـلــن ب ـلــديــة جــدي ـتــا أن ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف االســاسـيــة
ل ـلــرســم ع ـلــى ال ـق ـي ـمــة ال ـتــأج ـيــريــة لـلـعــام
.2018
عـ ـل ــى املـ ـكـ ـلـ ـف ــن ت ـ ــأدي ـ ــة م ـ ــا ع ـل ـي ـه ــم مــن
رسـ ـ ــوم خ ـ ــال م ـ ــدة ش ـه ــري ــن م ــن ت ــاري ــخ
 2018/10/11واال يـضــاف الـيـهــا غــرامــة
تأخير قدرها  %2عن كل شهر تأخير.
كـمــا ان الـبـلــديــة تـنــذر املـكـلـفــن الــذيــن لم
ي ـســددوا الــرســوم عــن الـسـنــوات السابقة
الى تسديدها كاملة خالل مدة الشهرين
املــذكــوريــن ،ويعتبر هــذا االع ــان بمثابة
انــذار شخصي لكل مكلف وقاطعًا ملرور
الزمن
جديتا في 2018/10/2
القائم باعمال بلدية جديتا
محافظ البقاع
القاضي كمال ابو جودة
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
االعتراض رقم 2018/73
املعترض :صــاح منانا بوكالة املحامي
سالم سليم
امل ـ ـع ـ ـتـ ــرض عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا :مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ع ـلــي
مستوكردي  /املحامي عدنان أبو زيد
باسم زينو بلحص  /صديقني
بتاريخ  2018/9/27تقرر ابالغ املعترض
عليه باسم زينو بلحص واملجهول محل
االقامة بوجوب الحضور الــى قلم دائــرة
ت ـن ـف ـيــذ صـ ــور ل ـت ـب ـلــغ االع ـ ـتـ ــراض امل ـق ــدم
بوجهه وموعد الجلسة وكافة املستندات
املــرفـقــة لـهــذا االع ـتــراض وال ـجــواب خالل
عشرين يومًا من تاريخ النشر واال اعتبر
كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس قلم دائرة تنفيذ صور
أسيل برجي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
االعتراض رقم 2018/74
املعترض :صــاح منانا بوكالة املحامي
سالم سليم
املـ ـعـ ـت ــرض ع ـل ـي ـه ـم ــا :شـ ــركـ ــة املـ ــوسـ ــوي
ل ـل ـص ـنــاعــة والـ ـتـ ـج ــارة  /امل ـح ــام ــي عـلــي
عبدالله
باسم زينو بلحص  /صديقني
بتاريخ  2018/9/27تقرر ابالغ املعترض
ع ـل ـيــه ب ــاس ــم زي ـن ــو ب ـل ـحــص وامل ـج ـهــول
محل االقامة بوجوب الحضور الى قلم
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ صـ ــور لـتـبـلــغ االعـ ـت ــراض
امل ـقــدم بــوجـهــه ومــوعــد الـجـلـســة وكــافــة
املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات امل ــرفـ ـق ــة لـ ـه ــذا االع ـ ـتـ ــراض
والجواب خالل عشرين يومًا من تاريخ
النشر واال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم
الدائرة قانونيًا.
رئيس قلم دائرة تنفيذ صور
أسيل برجي

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
االعتراض رقم 2018/75
املعترض :صــاح منانا بوكالة املحامي
سالم سليم
امل ـع ـت ــرض ع ـل ـي ـه ـمــا :زي ـن ــب ع ـبــد ال ـكــريــم
محمد  /املحامي خالد شعبان
باسم زينو بلحص  /صديقني
بتاريخ  2018/9/27تقرر ابالغ املعترض
عليه باسم زينو بلحص واملجهول محل
االقــامــة بوجوب الحضور الــى قلم دائــرة
ت ـن ـف ـيــذ صـ ــور ل ـت ـب ـلــغ االع ـ ـتـ ــراض امل ـق ــدم
بوجهه وموعد الجلسة وكافة املستندات
املــرفـقــة لـهــذا االع ـت ــراض وال ـج ــواب خــال
عشرين يومًا من تاريخ النشر واال اعتبر
كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس قلم دائرة تنفيذ صور
أسيل برجي
إعالن
بتاريخ  2018/10/9وبـنــاء للطلب تقرر
شطب قيد الصيدلي اليسار عبد املنعم
ن ـع ـيــم م ــن قـ ـي ــود ال ـس ـج ــل الـ ـتـ ـج ــاري فــي
صيدا وهي مسجلة برقم  /5002765عام
تـحــت االس ــم ال ـت ـجــاري صـيــدلـيــة الـيـســار
 ELISSARومركزها في سلعا العقار 660
ملك آمنه نعيم ورقمها املالي .2617227
ولكل ذي مصلحة االعتراض ضمن مهلة
عشرة أيام.
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب بالل منير سعيد املحمود بوكالته
عن نديم امني حجازي ملوكله امني سليم
حـجــازي سند تمليك بــدل ضائع للعقار
 51 /632الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ـبــت ن ــدي ــن رش ـي ــد ال ـش ــرت ــون ــي وكـيـلــة
جــولـيــان فكتور وازن احــد ورث ــة فيكتور
اسكندر وازن سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  621معاصر بيت الدين.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب جــال أحمد حجازي بصفته وكيل
عن نايفه غياض وحسني سعد باالصالة
عن نفسه وبوكالته عن هال وحسن سعد
بصفتهم من ورثــة كل من سكنه عبدالله
غياض وامني عبدالله علي شهادة قيد
بدل ضائع في العقار  599قبريخا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب توفيق علم الدين عز الدين شهادات
قيد بدل ضائع في العقارات  5725و5726
و 5729حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب حسن علي زبيب بوكالته عن محمد
حكمات زعرور بصفته احد ورثة حكمات
محمد زعرور سند تمليك بدل عن ضائع
ب ــاس ــم م ــورث ــه /ح ـك ـم ــات م ـح ـمــد زعـ ــرور
بالقسم  17من العقار  378منطقة املزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود شركة تجارية
بموجب محضر جمعية عمومية تاريخ
 2018/9/13ت ـقــرر بـتــاريــخ 2018/10/2
ش ـط ــب قـ ـي ــود ال ـش ــرك ــة املـ ـع ــروف ــة ب ــاس ــم:
"فيرست ستيب كومباني ش.م.م.
FIRST STEP COMPANY S.A.R.L
املسجلة تحت رقم  2007/4001057البقاع
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل العقاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
ط ـلــب ن ـمــر ح ـنــا ل ـح ــود ملــوك ـل ـتــه اب ـت ـســام
جميل حلبي سند تمليك بدل عن ضائع
للقسم  18من العقار  365باشورة.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
Lebanese Competent
Waiter/operator
needed for
restaurant in Hamra
having good
presentation skills
job experience
and speaks
the English language
For Call 01/738443

Competent
Chef is needed
for restaurant
in Hamra having
professional
experience
For Call 01/738443
مطلوب شاب للعمل
كويرت واوبريرت
من الجنسية اللبنانية -
ذو جدارة وخربة يف العمل
يجيد األنكليزية ملطعم
يف الحمراءلالتصال
من 9ص اىل  4ب ظ
-01/738443

مطلوب شيف مطبخ –
ذو خربة
للعمل مبطعم
يف الحمراء
لالتصال من 9ص اىل  4ب ظ
-01/738443

مطلوب سيدات العمر بني  35و 40سنة
لترويج خضار مجلدة (شتورة لقمة ام)
الرجاء ارسال CV hr@widriss.com
أو اإلتصال 05 - 950820 :مقسم 109
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ِش ْعر

وقفة

َ َ ٌ
أخـي حســن...

عن «كفرناحوم» ودائرة الفقر المقفلة
ّ
طبيعية ،وكــأن
«تـسـ ّـمــى ال ـكــوارث
ّ
ّ
ّ
الجلد وليست الض ّ
حية»
الطبيعة هي

(إدواردو غاليانو)

أحمد زعزع *
يبدأ فيلم «كفرناحوم» بمشهد لطفل
ّ
الداخلية
يدعى «زين» يقف بمالبسه
الـقــذرة ويفتح فمه أمــام رجــل يعاين
س ـنــانــه ويـسـتـنـتــج ّأن ــه ف ــي حــوالــى
أ ّ
الــثــانـيــة عـشــرة أو الــثــالـثــة عـشــرة من
ال ـع ـمــر .س ــوف ت ــراف ــق ال ـكــام ـيــرا هــذا
ّ
ّ
الــط ـفــل ف ــي مـعـظــم امل ـشــاهــد الــاحـقــة
ً
ّ
م ــرك ــزة عـلــى وجـهــه املـعـ ّـبــر والـحــزيــن
بـ ـمـ ـص ــاحـ ـب ــة امل ــوسـ ـيـ ـق ــى الـ ــوتـ ـ ّ
ـريـ ــة
الـحــزيـنــة عـمــومــا .يـمـثــل «زيـ ــن» أمــام
ـاض يسأله عن سبب رفعه لدعوى
قـ
ٍّ
قضائية ضـ ّـد والــديــه – املــاثـلــن إلى
جانبه فــي مــواجـهــة الـقــاضــي ذات ــه –
فيجيب أن ــه يـقــاضـيـهــم ألنـهـمــا أتيا
ب ــه إلـ ــى هـ ــذه ال ـح ـي ــاة .ي ـع ــود الـفـيـلــم
بمشاهد فالش باك إلى حياة «زين»
مــع عائلته الفقيرة ّوالـكـثـيــرة العدد
وت ـت ـعـ ّـدد مـشــاهــد الــش ـقــاء وامل ـعــانــاة
وشـ ـظ ــف الـ ـعـ ـي ــش .ي ـع ـت ــرض «زي ـ ــن»
على رغـبــة أهـلــه فــي تــزويــج شقيقته
الصغيرةّ « ،سـحــر» ّابنة األحــد عشر
عامًا ،إلى الشاب الثالثيني صاحب
ّ
ّ
ملغازلتها
الدكان القريب  -املتعطش
ّ
من الضرب
ويصطدم بهم ّ ،فيناله ّ
ّ
وال ــت ـع ـن ـي ــف وال ــش ـت ــائ ــم الــث ـق ـي ـلــة مــا
ُيـحــرج عتاة الـ ّـزعــران ُ
ويخرجهم عن
طـ ــورهـ ــم .يـ ـه ـ ّـرب «زيـ ـ ـ ــن» م ــن ال ـب ـيــت
ّ
يتعرف
ويهيم فــي ال ــش ــوارع إلــى أن
ّ
إثيوبية« ،تيغيس» ُت ّ
ربي
إلى عاملة
ط ـف ـل ـهــا ال ـ ّـرضـ ـي ــع« ،ي ـ ــون ـ ــاس» ،س ـ ّـرًا
ّ
وتـســرق لــه الطعام مــن مكان عملها.
تنشأ صداقة بني «تيغيس» و«زين»

ويـنـتـقــل لــإقــامــة مـعـهــا فــي كــوخـهــا.
ّ
ّ
يتولى «زين» أمور «العناية» بالطفل
«ي ـ ـ ــون ـ ـ ــاس» ف ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب «ت ـي ـغ ـي ــس»
التي ُتلقى فــي ّ
السجن بعد فقدانها
ّ
ّ
مشرد
القانونية .طفل
أوراق اإلقامة
ّ
يتدبر ّشؤون طفل رضيع ويجرجره
فــي ال ــش ــوارع أث ـنــاء بـيــع املـشــروبــات
ّ
ّ
املخدرة للمدمنني .يبيع «زين» الطفل
ّ
الـ ّـرض ـيــع مــرغـمــا لـشـخـصــيــة فــاســدة
أخرى ويدخل ّ
السجن بعد أن يطعن
ّ
صاحب الـ ّـدكــان الــذي أدت ممارسته
الجنس مع أخته «سحر» إلى موتها.
ّ
م ــن داخـ ـ ــل ال ـ ّـسـ ـج ــن ،ي ــت ـص ــل «زيـ ــن»
بـمـعـ ّـد الـبــرامــج جــو مـعـلــوف وي ــروي
ّ
ّ
حرفيًا)ّ .وبناء على
قصته له! (هكذا
ّ
ّ
إخبار من ّمعد البرامج النشيط إياه،
ّ
تتحرك الشرطة وتلقي القبض على
ّ
العصابة التي تبتز أمــوال العامالت
ّ
األج ـن ـبـ ّـيــات وي ـج ــري تـسـلـيــم الــطـفــل
«يوناس» إلى ّأمه «تيغيس» ويبتسم
وجــه «زيــن» ّ
للمرة األولــى في الفيلم
ّ
للهوية.
أثناء أخذ صورة
هــذه هــي الخطوط العريضة للفيلم
بشكل عام واملعروضة هنا لتسهيل
ّ
ّ
مفصلي في القسم
النقاش .في مشهد
األخ ـي ــر م ــن ال ـف ـي ـلــم ،ي ـس ــأل الـقــاضــي
ّ
الطفل «زي ــن» ّ
عما يــريــده مــن والديه
ّ
فيجيب اب ــن الــثــانـ ّيــة عـشــر عــامــا أنــه
يريد منهم أن يتوقفوا عن اإلنجاب.
ّ
يلخص هذا املشهد املغزى ّ
الرئيسي
ّ
ّ
ّ
للفيلم والثغرة األهم في السيناريو:
إنها االفـتـعــال ،بمعنى االنـطــاق من
أفكار جاهزة ومسبقة ووضعها على
ل ـســان شـخـصـ ّـيــات بـعـيــدة عـنـهــا ،أو
اختالق مواقف ال تستقيم في املنطق
ّ
املتفرج على ابتالعها.
وإرغام
ّ
يريد الفيلم إقناعنا أن الطفل الذي
ل ــم ي ــدخ ّــل م ــدرس ــة ولـ ــم ي ـق ــرأ كـتــابــا
ولم يتلق تعليمًا من ّ
أي نــوعُ ،يدلي

بـ ـ ـج ـ ــواب ف ـلـ ـسـ ـف ـ ّـي ع ـم ـي ــق وخ ـط ـي ــر
يـطــال مشكلة الـفـقــر مــن وجـهــة نظر
ثقافية ّ
ّ
محددة (تحميل الفقراء سبب
ف ـقــرهــم وس ـب ــب امل ــراوح ــة ف ـي ــه) كما
ّ
يريد إقناعنا أن الطفل نفسه يرغب
ّ
ّ
في رفع دعــوى قضائية ضد والديه
انـطــاقــا مــن لــومــه لـهــم عـلــى فقرهم.
كــان ينقص أن ينطلق لسان «زيــن»
ّ
ويتوسع فــي شــرح فضائل سياسة
ّ
الطفل الــواحــد التي فرضها الحزب
ّ
ّ
ّ
الشيوعي الصيني ملعالجة مشكلة
االنفجار ّ
السكاني ويطالب بفرضها
ً
على الفقراء في لبنان ،مثال.
ّ
مجرد
الخطير في هذه الفكرة ليس
املـ ــاح ـ ـظـ ــة أن األط ـ ـ ـفـ ـ ــال عـ ـم ــوم ــا ال
يـتـحـ ّـدثــون هـكــذا (باستثناء األفــام
ّ
اللبنانية على مــا يـبــدو) بــل إن هذا
ّ
ّ
ّ
ّ
الــتـفـكـيــر يـمــهــد وي ــؤس ــس األرض ــي ــة

الفقراء في الفيلم لن
دورهم وظيفة
يتجاوز
ّ
ديكورات بشرية عابرة
ّ
ّ
العنصرية البغيضة
لتقبل املشاعر
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـلـ ــوم الـ ــاج ـ ـئـ ــن الـ ـس ــوري ــن
ً
الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــراء ،مـ ـ ـث ـ ــا ،عـ ـل ــى «إنـ ـج ــابـ ـه ــم
املـ ـنـ ـفـ ـل ــت» ل ــأطـ ـف ــال وتـ ـ ـب ـ ـ ّـرر ف ــرض
ّ
عس ّ
الت ّ
فية عليهم كما حصل
القيود
في العديد من البلدات والقرى.
يقودنا هذا الكالم إلى مالحظة أشمل
ّ
ّ
تتعلق بالطريقة الـتــي يـتـنــاول بها
الفيلم حياة الفقر والعوز واملعاناة
ل ـ ـهـ ــؤالء الـ ـفـ ـق ــراء واملـ ـه ـ ّـمـ ـش ــن وم ــن
ّ
األجنبيات .على
ضمنهم العامالت
غرار العالم في املختبر الذي يدرس
مادته في وعاء زجاجي ويخضعها
لـلـمـيـكــروسـكــوب ،ي ـصـ ّـر ه ــذا الفيلم

على ّوضــع «فقرائه» و«مسحوقيه»
ّ
زجاجية مقفلة
و«معذبيه» في دائرة
بإحكام فال يغادرونها وال يتفاعلون
مع املجتمع خارجها وال ُي َ
سمح لنا
ّ
كـمـشــاهــديــن بــالــتـفـكـيــر ف ــي احـتـمــال
تــأث ـيــر ع ــوام ــل أخ ـ ــرى – خ ـ ــارج تلك
الـ ّـدائـ ّـرة  -على مجريات حياتهم .بل
إن ال ــش ــرور وامل ـصــائــب ال ـتــي تلحق
ـي وت ـت ـن ــاس ــل
ب ـ ـهـ ــؤالء ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء ت ــأت ـ ّ
مــن داخ ــل عــاملـهــم املـصــغــر واملـنـعــزل
ّ
كلينيكيًا لـغــايــات درامـ ّـيــة نجهلها،
لكنها بــرأيــي أضعفت الفيلم كثيرًا
وأبعدته عن حدود املنطق األدنى.
ُ َ
عقل أن ُت َّ
قدم مشكلة العامالت
فهل ي
ّ
ّ
األجنبيات في لبنان من غير الت ّ
طرق
لـلـعـنـصـ ّ
ـريــة الـفــاضـحــة واالسـتـغــال
ّ
املـ ـ ـه ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـقـ ـ ــارب ال ـ ـع ـ ـبـ ــوديـ ــة
ّ
أكثرية العائالت
لكرامتهن مــن قبل
عندنا وفــي ثقافتنا؟ العامالت هنا
ّ
أسبوعيًا بإلقاء أنفسهن من
ينتحرن
شــرفــات األبـنـيــة ،وم ــع ذل ــك ال يوجد
ّ
حقيقيون وراء
فــي الفيلم مــذنـبــون
يبقى املجرم
ـل
ـ
ب
مــأســاة «تـيـغـيــس»،
َ ً
ً
الـحـقـيـقــي م ـج ـهــوال وم ـغ ــف ــا حسب
َ
ّ
املفتعل.
السيناريو
ّ
ّ
بـ ـص ــورة ع ــام ــة ،يـ ـق ــدم ال ـف ـي ـلــم الـفـقــر
ّ
طبيعية
ك ـب ــاء ،أو وب ـ ــاء ،أو ك ــارث ــة
ّ
وقـعــت على عائلة الطفل «زي ــن» وال
مجال ّ
لردها أو البحث عن أسبابها
وحـيـثـ ّـيــاتـهــا .ال ـف ـقــراء هـنــا هــم فـقــراء
وحسبُ ،يالمون على فقرهم من ِق َبل
أبنائهم .وهم ليسوا فقراء ألن هناك
ّ
مــن يسرق جهدهم ويستغل عملهم
ّ
ّ
ويضيق عليهم بقوة
ويعتدي عليهم
ّ
ٍّ
ألي من هذه
وجود
ال
القانون الظالم.
ّ
ّ
فكريًا
الهموم فــي هــذا الفيلم الـهــش
ّ
بشكل مــرعــب .وم ــن ث ـ ّـم ف ــإن ك ــل هــذه
املبالغة في تصوير املعاناة ال تبدو
ّ
ّ
ّ
حقيقية حتى.
منطقية أو
مقنعة أو
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وألن ّ
السيناريو استند أساسًا على
ّ
االف ـت ـع ــال ،ف ـقــد ج ــرى الــتــرك ـيــز على
ّ
مـعــانــاة الــطـفــل األس ــود الـ ّـرضـيــع مع
ّ
الــط ـفــل امل ـش ـ ّـرد ال ــذي يـطـحــن حبوب
ـادول» أمـ ـ ــامـ ـ ــه وي ـط ـع ـم ــه
«ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ّ
م ـكـ ّـع ـّبــات ال ــث ـل ــج وم ــاع ــق الـ ـب ــودرة
امل ـج ــف ـف ــة ف ــي م ـش ــاه ــد ت ـث ـيــر الـغـيــظ
بـجــافـتـهــا ووقــاح ـت ـهــا املـصـطـنـعــة.
ّ
الطفل ّ
الرضيع الجائع
يتواصل بكاء
ُ
وي ــرغـ ـمـ ـن ــا ال ـف ـي ـل ــم عـ ـل ــى م ـش ــاه ــدة
(ال) ع ـنــايــة «زيـ ـ ــن» ب ــه ب ـش ـكــل يثير
ّ ّ
الـ ّـت ـقــزز أح ـيــانــا ،وإن اسـتـثــار بعض
املحرجة في ّ
َ
الصالة.
الضحكات
ج ــرت الـ ـع ــادة ف ــي األف ـ ــام األجـنـبـ ّـيــة
التي تستعني بحيوانات ،كالجياد
والـكــاب وغيرها ،وضــع تحذير في
بداية الفيلم يطمئن الجمهور إلى أن
الحيوانات التي شــاركــت فــي الفيلم
ل ــم ت ـت ـع ـ ّـرض لـلـمـعــامـلــة امل ـس ـي ـئــة أو
األذى خ ــال الـ ّـت ـصــويــرّ .
رب ـمــا وجــب
و ّض ــع تـحــذيــر فــي بــدايــة ه ــذا الفيلم
ي ــؤك ــد أن الـ ـفـ ـق ــراء ال ــذي ــن سـيـجــري
استعراض أحيائهم وبيوتهم على
م ــدى ســاع ـتــن ل ــن ي ـت ـجــاوز دوره ــم
ّ
بشرية عــابــرة .هل
وظيفة ديـكــورات
ّ
األطفال
آذان
أن
لنا
من تحذير يؤكد
ُ َ
ُ
َ
فــي الفيلم لـ ّـم ت ـخــدش ،كـمــا خـ ِـدشــت
تائم البالغة اإلسـفــاف
آذان ـنــا ،بالش ّ
وب ـّم ـش ــاه ــد الـ ــضـ ــرب والـ ـ ّـركـ ــل وش ـ ّـد
ال ــشـ ـع ــر مـ ــن ج ـه ــة األه ـ ـ ــل ل ـط ـف ـل ـهــم؟
ّ
أفهم ّ
الواقعية ّ
والر ّغبة
السعي نحو
فــي إح ــداث صــدمــة مــا عـنــد املتلقي،
ّ
لكن التحديق فــي بيئة الفقر بــدون
ّ
شخصيات مقنعة ،وتحريكها
خلق
ّ
فــي إطــار مقنع ،قــد يصح فــي أجــواء
ّ
الــتـقــاريــر االسـتـقـصــائـ ّـيــة ولـيَّــس في
ُ
صـلــب فـيـلــم سـيـنـمــائـ ّـي ي ـتــوقــع منه
أكثر من ذلك بكثير.
*كاتب لبناني

عبد الغني طليس
(إلى ِّ
السيد حسـن نصر الله

في «امللجـأ»
ّ
حيث تعتقد إسرائيل أنه)...

سينتيا كرم في مشهد من الفيلم

سينما

«رحلة الشام  »2701بدءًا من اليوم في الصاالت اللبنانية

إبراهيم حاتمي كيا يهبط إلى جحيم «داعش»
خديجة شكر
ف ــي أواخ ـ ــر ص ـيــف  ،2016استقبلت
«الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ـل ـف ـن ــون –
رسـ ـ ـ ـ ـ ــاالت» الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي اإلي ـ ــران ـ ــي
إبــراه ـيــم حــاتـمــي كـيــا ( )1961ال ــذي
ينتمي إلــى الجيل السينمائي األول
بعد الثورة اإلسالمية في إيران .خالل
تلك الــزيــارة الخاصة ،ألـقــى حاتمي
كيا ع ــددًا مــن املـحــاضــرات .ولـعــل من
أبـ ــرز امل ــاح ـظ ــات ال ـت ــي ش ــدد عليها
وقتها كانت عن الظلم الــذي يحصل
جــراء «تغييب أهمية دور مجاهدي
الدفاع املقدس في املشهد اإلعالمي».
وق ــد أش ــار إل ــى ضـ ــرورة الـعـمــل على
تصويب ال ــرأي الـعــام إلــى تضحيات
ه ــذه الـفـصــائــل خـصــوصــا اإليــران ـيــة
م ـن ـهــا .وال ــذي ــن ي ـع ــرف ــون ك ـيــا ج ـي ـدًا،
علموا أن هذه املالحظة ليست سوى
تصريح ضمني ملـشــروع ال يلبث أن
يظهر .فكيا يعتبر من أهم املخرجني
اإليرانيني الذين عملوا على القضايا
اإلنسانية املتعلقة بالحرب ،واشتهر
ب ــاملـ ـخ ــرج األيـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــي وص ــان ــع
األف ـ ــام االن ـت ـقــاديــة املــوال ـي ــة لقضية
الثورة ومفهوم الجهاد.
ً
وفـعــا ،مــا هــي إال أشهر قليلة حتى
كان كيا يتنقل في جولة مفصلة على
املـحــاور فــي املناطق الـســوريــة .جمع
العديد مــن القصص واملعطيات عن
تلك املحاور والجبهات ،وخلص إلى
اع ـت ـمــاد ق ـصــة ت ـبــرز مـحـطــة م ــن هــذا
الدفاع بوجه التكفيريني ،ووضعها
ض ـم ــن ق ــال ــب درام ـ ـ ــي ق ـب ــل أن يـتـفــق
م ــع ش ــرك ــة «أوج» ال ـت ــي ت ـع ـت ـبــر مــن
أه ـ ــم امل ــؤسـ ـس ــات فـ ــي إيـ ـ ـ ــران (ت ـن ـتــج
سنويًا أفالمًا ومسلسالت عــدة) .في
منتصف  ،2017قدم فريق إلى سوريا
ول ـب ـن ــان ،ح ـيــث ت ــم اخ ـت ـيــار املمثلني
بدقة .وانطلقت عملية التصوير في
ســوريــا بــن مدينتي تــدمــر ودمـشــق،
ث ــم ان ـت ـق ــل ف ــري ــق ال ـع ـم ــل إل ـ ــى إي ـ ــران
ح ـيــث تــابــع ت ـصــويــر بــاقــي املـشــاهــد
ً
متنقال بني شيراز وطهران بمساعدة
«الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلي ـ ــران ـ ــي» ال ــذي
أسهم كثيرًا في إنجاح هذا الشريط.
«رحلة الشام  113( »2701د) يتناول
ً
مــوضــوع اإلره ـ ــاب مـتـمـثــا بــداعــش.
تدور أحداثه حول ذهاب طيار إيراني
وابنه في مهمة إنسانية إلى مناطق
الحرب في سوريا .تتعرض الطائرة
لالحتجاز من قبل عناصر «داعش».
ت ـت ــوال ــى أحـ ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم ب ـعــدهــا في
ق ــال ــب ش ـي ــق ،وم ـب ـه ــر ،وت ــوع ــوي في
ّ
آن ،لتشكل م ــرآة للوضع الــراهــن في
س ــوري ــا .إذ س ـن ـص ــادف نـ ـم ــاذج عن
مـعـظــم ع ـنــاصــر امل ـج ـت ـمــع« :داع ـ ــش»
وتـنــاقـضــاتـهــا الــداخ ـل ـيــة ،املـقــاومــون
على اخـتــاف جنسياتهم ،والشعب
السوري حتى بما يتضمنه من بيئة
حاضنة لإلرهاب.
الفيلم هو األول من نوعه ـ سينمائيًا

جوزيف سالمة
في مشهد
من العمل

ـ الذي يتفرد بطرح موضوع «داعش»
بـ ـه ــذه ال ـ ـجـ ــرأة ،وب ـت ـق ـن ـيــة تـنــافـسـيــة
عالية في جمالية الصورة ،إلى جانب
ً
قـ ــوة وق ـ ـسـ ــاوة املـ ـش ــاه ــد ،ف ـض ــا عــن
السينوغرافيا والتأثيرات الصوتية.
ّ
ع ـل ـمــا أنـ ـ ــه تـ ـ ـ ِّـوج بـ ـث ــاث ج ــوائ ــز فــي
خ ـت ــام ال ـ ـ ــدورة ال ـس ــادس ــة وال ـثــاثــن
م ــن «م ـه ــرج ــان ف ـجــر ال ـس ـي ـن ـمــائــي»،
ه ــي :جــائــزة أفـضــل إخ ــراج (إبــراهـيــم
حاتمي كيا) ،جائزة أفضل موسيقى
(كـ ــارن ه ـمــايــون ـفــر) ،وج ــائ ــزة أفـضــل
هندسة صوتية (علي رضا علويان).
ّ
يتوجه الفيلم لكل من تعنيه قضية
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» .هـ ــو ي ـض ـع ــك فـ ــي ت ـم ــاس
م ــع ح ـق ـي ـقــة هـ ــذه ال ـج ـم ــاع ــة ،كــاشـفــا
ت ـنــاق ـضــات ـهــا ال ــداخ ـل ـي ــة .ك ـمــا يظهر
الجانب الالإنساني ألفرادها وغياب
الرحمة ليس تـجــاه مــن يحاربونهم

ّ
صور العمل في تدمر
ودمشق ،ثم شيراز وطهران

فقط ،بل حتى في ما بينهم .التقنية
الـتــي استعملها كـيــا فــي الــدمــج بني
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـق ـض ـيــة م ــع إدخ ـ ــال
ّ
مـ ـش ــاه ــد االك ـ ـ ـشـ ـ ــن ،ش ــكـ ـل ــت ع ـن ـصــر
جــذب ملفتًا في الفيلم .ويأتي األداء
تتماهى
املـبـهــر للممثلني لـيـجـعـلــك
ّ
مع شخصياتهم .ويعرف عن كيا أنه
يشتغل كثيرًا على املـمـثــل ،وهــو في
هذا العمل اعتمد خلطة بني املمثلني
منحت غنى للعمل :بيار داغــر ،ندى
أب ــو ف ــرح ــات ،خــالــد الـسـيــد ،سينتيا
كرم ،رامي عطالله ،كارمن بصيبص،
جوزيف سالمةمن لبنان ،ليث مفتي
وعـ ـل ــي سـ ـك ــر مـ ــن س ـ ــوري ـ ــا ،وهـ ـ ــادي
حـ ـج ــازي فـ ــر ،وب ــاب ــك ح ـم ـيــديــان من
إيران.
املمثلون اللبنانيون املـشــاركــون في
ال ـف ـي ـلــم حـ ـض ــروا ق ـبــل أي ـ ــام ال ـعــرض
االفـتـتــاحــي فــي «رسـ ـ ــاالت» ،معربني
ع ــن ارت ـي ــاح ـهــم لـلـعـمــل م ــع ك ـي ــا .عن
ت ـج ــرب ـت ـه ــا ،تـ ـق ــول س ـي ـن ـت ـيــا كـ ـ ــرم ل ـ
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»« :كـ ــانـ ــت تـ ـل ــك مـ ــن أبـ ــرز
التجارب في حياتي .حاولت أن أذهب

ب ـع ـي ـدًا ف ــي اإلب ـ ـ ــداع ف ــي تـمـثـيــل هــذا
الدور ألدفع املشاهد قدر اإلمكان إلى
رؤية مدى فظاعة هذه النماذج» .من
ّ
جهته ،ركــز بيار داغــر على املستوى
الـعــالــي فــي اإلن ـتــاج ،ال ــذي تجلى في
الـ ـص ــورة ال ـن ـهــائ ـيــة امل ـب ـهــرة لـلـفـيـلــم.
وأشـ ـ ــاد ج ــوزي ــف س ــام ــة بــالـطــريـقــة
الـتــي تـعــامــل فيها كـيــا« ،مـمــا دفعنا
طوال فترة التصوير إلى إبراز أقصى
إم ـكــان ـيــات ـنــا إلعـ ـط ــاء هـ ــذه ال ـص ــورة
الواقعية عن اإلرهاب الذي ال ينتمي
إل ــى أي دي ــن أو ج ـهــة ،وه ــو ظــاهــرة
مناقضة للطبيعة الـبـشــريــة» .كذلك
رك ــز عـلــى مـسـتــوى الـتـنـظـيــم والــدقــة
ل ــدى ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى املـ ـش ــروع خــال
فترة التصوير ،إضافة إلى االهتمام
املميز الذي أحيطوا به جميعًا خالل
العمل مع الفريق اإليراني.
وفي الحديث الذي أجرته «األخبار»
مع املشرف العام لـ «رساالت» الشيخ
ع ـل ــي ض ــاه ــر ،نـ ـ ـ ّـوه األخـ ـي ــر ب ــال ــدور
الـ ــذي ت ــؤدي ــه إي ـ ــران ،عـلــى ال ــرغ ــم من
كــل مــا تـعــانـيــه مــن الـحـصــار الــدولــي
واالقتصادي ،وكيف أنها لم تتوقف
يومًا عن دعم حركات املقاومة في كل
دول ال ـجــوار ليس فقط مــن الناحية
ال ـع ـس ـكــريــة واالق ـت ـص ــادي ــة ب ــل حتى
على الصعيد الفني واإلعــامــي .كما
أوض ــح أن «رسـ ــاالت» ،الـتــي «تسعى
دومًا للمساهمة في نشر الفن املقاوم،
ت ـع ـم ــل جـ ــاهـ ــدة أيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـ ـ ــراءت لـهــا
الفرصة إلب ــراز قضية املـقــاومــة .وقد
سارعت إلى ّ
مد يد العون في جميع
مراحل صناعة هذا الفيلم ،أكان على
صـعـيــد االس ـت ـش ــارات أو امل ـســاعــدات
ً
بـ ــن سـ ــوريـ ــا وإيـ ـ ـ ـ ــران وص ـ ـ ـ ــوال إل ــى
ال ـت ـعــاون املـبــاشــر فــي تــوزيــع الفيلم
على الصعيد اللبناني ،عبر تنظيم
ع ـ ــروض ل ــه ف ــي الـ ـ ــدور الـسـيـنـمــائـيــة
املناطق والتي تبدأ مساء
على امتداد ّ
ال ـي ــوم» .علمًا أن ــه إل ــى جــانــب لبنان،
س ـي ـعــرض الـفـيـلــم أي ـضــا ف ــي ال ـعــراق
وسوريا.
«رحـلــة الـشــام  :»2701ب ــدءًا مــن الـيــوم في
الصاالت اللبنانية و«رساالت»
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صورة
وخبر

ّ
كانـت المغنيـة األميركيـة مارايـا كاري (الصـورة) مـن بيـن الفنانيـن الذين أحيوا احتفـال توزيع «جوائز الموسـيقى األميركيـة» ( ،)AMAأول من أمس على مسـرح
«مايكروسـوفت» فـي لـوس أنجليـس .أسـماء كثيـرة انضمت إلى الئحـة الفائزين في مختلف الفئات ،فيمـا كانت نجمة البوب تايلور سـويفت األوفر حظًا .إذ حققت
رقمـا قياسـيًا بحصولهـا علـى أربـع جوائـز ،هي« :فنان/ة العـام» ،و«أفضل جولـة غنائية» ،و«أفضل ألبـوم» (عـن  ،)Reputationو«أفضل فنانة لموسـيقى البوب
أو الـروك» .واسـتغلت المغنيـة البالغـة  28عامـا ظهورهـا فـي هـذا الحـدث لدعـوة النـاس إلـى االقتـراع في انتخابـات التجديـد النصفـي للكونغرس في السـادس
مـن تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبل (فريدريك م .بـراون ــ أ ف ب)

«الشيوعي» في عيده:
حفلة في صور
في مناسبة الذكرى الـ94
لتأسيسه ،يدعو «الحزب
الشيوعي اللبناني» (قطاع
الشباب والطالب ـ منظمة
غد السبت ،إلى
صور) بعد ٍ
حفلة موسيقية على الكورنيش
البحري في صور (جنوب
ّ
يتضمن البرنامج الفني
لبنان).
باقة من األغنيات الوطنية
مع الفنان أسامة زيدان (غناء
وعود) ،وفرقة «وتر» املؤلفة من
يوسف عزام (ناي) ،ومحمد عبد
الرحيم (إيقاع) ،ووليد مصطفى
(إيقاع) ،وعلي عضاضة
(إيقاع) ،باإلضافة إلى معزوفات
موسيقية على آلة الكمان
تقدمها الطفلة ليلى زريق،
وعرض لفرقة «ظريف الطول
للفلكلور» ،على أن ّ
تقدم الفعالية
ريهام رومية.
السبت  13تشرين ّ
األول (أكتوبر)
الحالي ـ الساعة السابعة مساء ـً
الكورنيش البحري في صور (جنوب
لبنان ـ مقابل فندق «موريكس»).

